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I – INTRODUÇÃO  

PALAVRAS INICIAIS 

“O saber é saber que nada se sabe. Esta é a definição do verdadeiro conhecimento.”  

“Se queres prever o futuro, estuda o passado.”  

“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar 
onde quer.”  – Confúcio – Século 5º a.C. 

Já foi destacado no livro-síntese do estudo para 
Planos de Desenvolvimento do Paraná que nos 
últimos anos o Crea “tem feito um significativo es-
forço no sentido de dar uma contribuição ao proces-
so de pensar o desenvolvimento do Paraná, pesqui-
sando junto aos profissionais e à sociedade parana-
ense a sua visão quanto às suas necessidades e 
olhares ao que está sendo realizado – e não realiza-
do - em termos de ações correlacionadas com o de-
senvolvimento do estado”.  

É esse destaque que voltamos a enfatizar neste do-
cumento porque está integrado no processo de 
continuidade do projeto denominado Paraná Futu-
ro. E, por via de consequência, as suas razões obje-
tivas, gerais e específicas continuam as mesmas, as 
quais estão reproduzidas a seguir para quem não 
dispõe ou não teve a oportunidade de ler o docu-
mento inicial. 

-> Qualquer processo de desenvolvimento, tanto 
estadual quanto nacional deve ter como objeto 
principal os interesses da sociedade como um todo, 
ou seja, sem prevalências de setores ou nichos de 
interesses específicos. Além disso, deve conter rele-
vância especial para a sustentabilidade ambiental.  

 -> Da mesma forma, qualquer processo de desen-
volvimento - inclusive quanto à sua concepção e 
elaboração - tanto nacional quanto regional ou es-
tadual, não pode prescindir da participação dos 
sistemas profissionais, em especial nas áreas da 
Engenharia, Agronomia e Geociências, tendo em 
vista a qualificação de seus profissionais e das orga-
nizações nas quais participam. 

 -> O Paraná, tal como o Brasil, precisa buscar o seu 
futuro com compromisso ambiental, qualidade de 
vida, distribuição de renda e de oportunidades para 
a sociedade como um todo. 

 -> O Objetivo Geral é produzir um consistente con-
junto de estudos e documentos que apresentem a 
contribuição do Crea-PR à modelagem e construção 
abrangente de um projeto de destino e de caminha-

res para o Paraná e o seu povo, na busca do bem-
viver e com respeito à qualidade técnica e ao meio 
ambiente. 

  Dentre os Objetivos Específicos destaca-se: 

 -> Realizar um conjunto de estudos que balizem: a) a 
construção de uma visão abrangente e objetiva a 
respeito de um projeto de desenvolvimento do es-
tado; b) a inserção do Sistema Crea-PR no projeto 
de construção de um Paraná justo, democrático e 
solidário. 

-> Elaborar um sistema de informações adequado 
ao processamento das informações contidas no 
grande banco de dados que resulta dos estudos 
realizados pelo projeto. 

-> Disponibilizar para os profissionais, as entidades, 
as empresas e as instituições de ensino pertencen-
tes ao Sistema Crea-PR informações para subsídios 
de seus projetos e atividades relacionadas, direta 
ou indiretamente, a processos de desenvolvimento 
no estado do Paraná. 

-> Promover um amplo debate democratizado em 
todo o Paraná, com profundidade e abrangência, 
envolvendo as organizações do Sistema Crea-PR, as 
organizações correlatas aos temas selecionados, os 
organismos de governo e a sociedade em geral. 

Aqui, a metodologia perseguida está alimentada 
pela lógica popularmente difundida - e aceita - 
quando afirma que “uma imagem vale por um dis-
curso de mil palavras”. 

Por isso, um Caderno de Mapas expressa de modo 
rápido e visual, situações de indicadores e pode ser 
um instrumento valioso para análises e diagnósti-
cos. Ao menos, é muito útil para rápidas percepções 
de situações reais e visíveis, as quais podem estar 
indicando condições decorridas e vigentes que de-
vem ser consideradas com maior amplitude e pro-
fundidade em determinados temas, condições ou 
circunstâncias. 

Curitiba, Junho/2016 
Eng. Eletricista Luiz Carlos Correa Soares 
Assessor de Projetos Estratégicos da Presidência do Crea-PR 
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2.  GEOLOGIA E GENEALOGIA

GEOLOGIA - De acordo com a Mineropar - Serviços Geológicos do Paraná as principais rochas da cobertura 
do território do Paraná estão distribuídas conforme  figura e matéria transcrita e referenciada abaixor.1 

  
 

 
 

“Cobertura Sedimentar Mesozoica – Abrange cerca de 12% do território (23.500 km2), constituída por rochas 
formadas em ambiente fluvial e desértico. Os litotipos predominantes são arenitos, seguidos de siltitos e argi-
litos que apresentam baixo potencial mineral, exceto pelas areias para construção civil e de uso industrial. 
Grupo São Bento – Cobre mais da metade do território paranaense (53%), constituído pelos derrames basálti-
cos da Serra Geral originados em um gigantesco evento de vulcanismo fissural continental ocorrido no Meso-
zoico, além da Formação Botucatu, que são arenitos de ambiente desértico. Os basaltos dão origem aos solos 
de excelente qualidade do oeste do Paraná e apresentam exploração de ágatas e ametistas no sudoeste, além 
de ocorrências de minerais de cobre. Os arenitos da Formação Botucatu são os grandes armazenadores de 
água do aquífero Guarani. 

Grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná - Cerca de 25% do território paranaense é ocupado pela faixa de 
afloramento da Bacia do Paraná, que apresenta uma configuração de arco voltado para leste, com largura 
média de 130 km e que corta o Estado de norte a sul. Este compartimento geológico é o principal produtor de 
insumos energéticos procedentes de minas de carvão e xisto pirobetuminoso, registra uma reserva de urânio 
em Figueira e muitas ocorrências de rochas carbonáticas adequadas à produção de corretivos agrícolas. 

Embasamento - Constitui a porção geológica basal do Estado, situada no litoral, na Serra do Mar e no Primeiro 
Planalto. É constituído por ampla diversidade de ambientes geológicos e tipos litológicos que ocupam cerca de 
10% do território paranaense (21.000 km2). Esta porção é responsável por cerca de 65% do valor da produção 
mineral paranaense, com a Região Metropolitana de Curitiba-RMC respondendo por cerca de 70% deste valor 
ou seja, 45% do total do Estado.” 

                                                           
1 Cf. http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 
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GENEALOGIA – Breve Síntese histórica2 - A compreensão do processo de definição do território hoje ocupado 
pelo estado do Paraná, na verdade, deve ser buscada a partir do acordo firmado entre os reinos de Portugal e 
de Espanha em 7 de junho de 1492, denominado Tratado de Tordesilhas e destinado a dividir as terras que 
viessem a ser descobertas na direção ocidental.  

Foi um processo bastante complicado devido às idas e vindas das discussões anteriores e posteriores, bem 
como as interpretações divergentes surgidas a respeito da posição efetiva da linha demarcatória entre as 
áreas que pertenceriam ao domínio de cada país, chamada de Meridiano de Tordesilhas. 

Em decorrência dessas interpretações, o território que viria a constituir o Paraná poderia ou não estar parci-
almente incluído na área da capitania de Santo Amaro cujo donatário era Pero Lopes de Souza. O limite da 
Capitania poderia estar na altura de Iguape, como queriam os espanhóis, ou mais ao sul, como queriam os 
portugueses.  

Por exemplo, para o soberano português a região abrangida pela capitania de Pero Lopes de Souza iria até a 
altura de Laguna. E também se diz que ele teria dado instruções para atingir a foz do Rio da Prata, então sob o 
controle dos espanhóis. 

Todavia, sabemos que os limites do território sob o domínio português foi sendo estendido enormemente na 
direção sul e oeste, principalmente em decorrência das chamadas entradas e bandeiras. 

Por outro lado, na metade do século 16 os espanhóis, vindos do oeste (Paraguai), também aqui se estabelece-
ram com a chamada "República del Guayrá"3.  

 

                                                           
2 Fonte preferencial: "História do Paraná" do poeta, político e historiador curitibano, Alfredo Romário Martins 
(08/09/1874 – 10/09/1948). 

3  Cf.  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Republica_del_Guayra.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Republica_del_Guayra.jpg
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Conforme mapa já exposto, ela ocupou mais de 2/3 do hoje território paranaense, delimitada ao sul pelo rio 
Iguaçu, a oeste pelo rio Paraná, ao norte pelo Paranapanema. Ao leste, abrangia até a bacia do Tibagi.  

Procedentes de ocupações espanholas do rio da Prata e do Paraguai, os espanhóis inicialmente foram atraí-
dos pela busca de ouro, prata e outros metais e de pedras preciosas, dado que essas explorações constituí-
am o objetivo principal naquela época.   

Foram fundadas algumas cidades, tais como Ontiveros, Ciudad Real del Guayra, Villa Rica del Espíritu Sanctu, 
Tambo del Hierro, além de muitas Reduções jesuíticas. 

Todavia, é de se supor que Ontiveros se situava logo abaixo do Salto de Sete Quedas e não próxima da foz do 
rio Iguaçu, como está marcada no mapa referido. Teve duração efêmera, sendo substituída pela fundação da 
Ciudad Real del Guayra, construída nas proximidades da foz do rio Piquiri. Como se percebe, ambas se locali-
zavam nas proximidades da atual cidade de Guaíra. 

Villa Rica del Espíritu Sanctu, após duas mudanças de local, foi definitivamente construída junto às mar-
gens do rio Ivaí, na foz do rio Corumbataí, no hoje município de Fênix. Permaneceu até a década de 1630, 
quando toda a ocupação espanhola foi abandonada e suas cidades destruídas em razão da pressão dos 
novos ocupantes do território. Ou seja, os bandeirantes portugueses, em especial os comandados por 
Raposo Tavares.  

Tambo situava-se junto às margens do Piquiri, provavelmente numa região ferrífera da mesorregião Cen-
tro-Sul, mais ou menos onde hoje se localiza o município de Marquinho. A palavra Tambo deriva do quí-
chua tampu e significa pouso, parada, albergue. Acresça-se que no sul do Rio Grande do Sul “tambo” sig-
nificava local de produção de leite. 

No território da ocupação espanhola também foram instaladas várias reduções jesuíticas, obviamente 
destinadas não apenas a tratar de questões religiosas. Como sabemos, também serviam ao trato com os 
povos nativos, reais possuidores do território, como mão-de-obra para os colonizadores e exploradores 
espanhóis. Aliás, de modo muito similar ao que fizeram as reduções portuguesas em todo o território na-
cional. 

O nome Paraná4 vem do guarani "para" (mar) e "anã" (parecido, parente, semelhante), o que significaria 
rio grande, semelhante ao mar, tal como o Paraná, o maior rio no território paranaense, na divisa com 
Mato Grosso do Sul e Paraguai. A pronúncia Paranã, com o tempo, alterou-se para a pronúncia atual. 

A denominação Paraná foi estabelecida oficialmente a partir de 1853, no processo da elevação à catego-
ria de Província da então Comarca de Curitiba, pertencente à Província de São Paulo, que vigorou até 19 
de dezembro de 1893. 

Anteriormente, em 1811, tinha havido uma tentativa frustrada de separação, liderada por Pedro Joaquim 
de Castro Correia e Sá, Floriano Bento Viana, Francisco de Paula e Silva Gomes e Manoel Francisco Correia 
Júnior. Em 1821, Bento Viana, que era militar, iniciou um movimento separatista que teve o nome de 
“Conjura Separatista”, mas não recebeu apoio e foi rechaçada. Depois de Bento Viana, Francisco de Paula 
e Silva Gomes iniciou outra tentativa, mas morreu assassinado. Por último, concluindo a trilogia dos he-
róis da criação da Província do Paraná, Manoel Francisco Correia Júnior, de Paranaguá, conseguiu a con-
solidação da Comarca de Curitiba em Província, a qual veio a se chamar Paraná, como já foi visto. 

A denominação da Província do Paraná foi impositiva e seu primeiro presidente foi Zacarias de Góes e 
Vasconcellos. 

                                                           
4  Cf. José Carlos Vicente Ferreira "Municípios Paranaenses – Origens e significados dos seus nomes" – Cadernos Paraná da 
Gente – No. 5 - 2006 
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Divisão territorial – A evolução da divisão territorial do Paraná, como era natural naquele tempo, ocorria 
de forma muito lenta. Os cinco primeiros municípios criados no Paraná só começaram a ser estabelecidos 
depois de um século e meio a partir do descobrimento e demoraram mais de um século para serem efeti-
vados, oficialmente.  

O primeiro foi Paranaguá, em 1648. Quarenta e cinco anos depois Curitiba, em 1693. São Luiz de Guara-
tuba da Marinha (Guaratuba de hoje) em foi criado em 1771, Castro em 1779, Antonina em 1797 e Lapa 
em 1806. 

A seguir, no decorrer de mais de um século, isto é, até 1924 foram criados mais 53 municípios, distribuí-
dos por todo o território paranaense, sendo que alguns foram realocados, de sorte que em 1924 existiam 
56 municípios.  Sua distribuição, no entanto, ficou muito desigual em termos de dimensões e de distribui-
ção espacial, com grande predominância na região mais próxima do litoral, como era natural que aconte-
cesse. 

Devido a muitas alterações havidas no quadro territorial, em 1940 havia 49 municípios, número inferior à 
situação de 1924. A distribuição geográfica desses municípios era predominante na região sudeste e nor-
deste do território, desde a fronteira sul com Santa Catarina até fronteira nordeste, com São Paulo. Entre-
tanto, a maior área geográfica estava dividida apenas entre seis municípios.  O de maior dimensão territo-
rial era Guarapuava, ainda hoje o município de maior área territorial do Paraná. Na época, se estendia 
desde a região central do estado até o rio Paraná, na fronteira com o Mato Grosso. Os outros grandes 
municípios eram: Palmas e Clevelândia, na fronteira sul com Santa Catarina; Foz do Iguaçu, na fronteira 
oeste, com Argentina e Paraguai; Londrina e Sertanópolis ao norte, na fronteira com São Paulo e a noro-
este com Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. 

A partir de então, ocorreram vários processos de redivisão dos municípios paranaenses. Na década de 
1940 foram acrescidos 31 municípios, ficando um total 80 municípios. Na década de 1950 foram acresci-
dos 82 (total 162); na de 1960 foram criados mais 122 (total 288); na de 1970 foram acrescidos apenas 2 
(total 290); na de 1980, 33 (total 323). Finalmente, nos anos 90, foram adicionados 76 municípios, perfa-
zendo 399 municípios a partir de 1997, número que permanece até hoje.  

Observa-se que as décadas de 1950, 60 e 90 foram pródigas em acréscimos de novos municípios por ra-
zões não apenas em decorrência do grande crescimento econômico e populacional em muitas regiões do 
estado, mas também por interesses políticos nem sempre racional e objetivamente justificáveis. 

O mapa abaixo, reduzido, mostra figurativamente a distribuição dos municípios quanto à posição de vulne-
rabilidade do solo paranaense. 
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3. Metodologia para Mapas 

Na elaboração dos mapas deste Caderno os dados 
considerados são referentes a todos os atuais 399 
municípios paranaenses, referenciados  aos res-
pectivos quantitativos totais do estado. O banco 
de dados que serve de suporte ao estudo desen-
volvido e, bem assim, para a elaboração do con-
junto de mapas deste Caderno, abrange cerca de 
três milhões de dados numéricos. E deverá estar 
sempre em processo de ajustes, ampliações e atu-
alizações. 

Como tem sido destacado, a fonte inicial e princi-
pal de dados é constituída pelos estudos públicos 
e publicados do Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Social – Ipardes. Todavia, 
são utilizadas outras fontes de dados e informa-
ções, especificamente indicadas, conforme o caso. 
Como sabemos, o Ipardes disponibiliza dados ela-
borados pelo próprio Instituto bem como de ou-
tras instituições de pesquisa de dados, tais como o 
IBGE e órgãos estaduais do Paraná. 
Salvo situações especificas e especiais, os mapas 
em geral são elaborados com indicadores e não 
com dados absolutos. Trata-se de indicadores de 
variação nos períodos considerados, os quais ex-
plicitam as situações nos anos limites do período. 

O indicador da variação no período em cada muni-
cípio é referido ao respectivo indicador de varia-
ção geral no estado, tomado como base para pro-
ceder ao ranqueamento de todos os municípios. 

Por fim, convém destacar que há um dito da sabe-
doria popular o qual afirma que “uma imagem 
vale por um discurso de muitas palavras”. No nos-
so caso, a imagem é um mapa – um mapa temáti-
co, ressalte-se – que pode mostrar, apena num 
relance, realidades cuja descrição poderia tomar 
um tempo enorme para ser expressa e compreen-
dida.  

Trata-se, portanto de uma ferramenta de significa-
tiva utilidade nos trabalhos de profissionais, em-
presas, órgãos públicos e corpos docentes e dis-
centes de instituições de ensino, além de outros 
usos correlatos. 

Como se pode constatar visualmente neste Cader-
no, os mapas retratam exemplos elucidativos des-
se fenômeno de percepção. 

Todavia, faz-se necessário o aprofundamento da 
análise, caso a caso, para aprimorar e aprofundar 
análises específicas.  E, assim, possibilitar o esta-
belecimento de diretrizes, políticas e ações condi-
zentes com cada situação. 
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B - CONTEXTOS 

Recursos Minerais

Recursos Minerais é um dos setores em que o Brasil 
é um dos países mais bem dotados no mundo, mes-
mo após todos os processos de extração predatória  
ocorrida desde a sua descoberta, ou seja, há mais de 
cinco séculos.  

Hoje, no entanto, já temos atitudes e ações com vis-
tas a processos de preservação e recuperação das 
nossas riquezas naturais. Todavia, muitas dessas ini-
ciativas têm sido frágeis em termos de legislação co-
ercitiva e de fiscalização eficaz, o que continua a 
permitir ações predatórias.  Além disso, são muito 
fortes as pressões, inclusive e principalmente de em-
presas internacionais, para liberação de áreas de ex-
ploração até em regiões preservadas. 

É que há fortes indicativos de tendências ao esgota-
mento de reservas mundiais em um número muito 
grande de minérios, especialmente estratégicos para 
tecnologias de ponta como telefones celulares, chips 
de computadores, bulbos fluorescentes, catalizado-
res para veículos, células combustíveis, etc. 

É o caso, por exemplo, da platina, índio, háfnio, tér-
bio, tântalo, antimônio, zinco, cobre, cromo, níquel, 
estanho, fósforo e outros minérios e metais raros, 
indispensáveis ao modelo de alto crescimento eco-
nômico ainda vigente em algumas partes do mundo.  

O Brasil e outros países da América Latina (Perú, Chi-
le, Bolívia, México) ainda dispõem de reservas signifi-
cativas de alguns minerais, mas os processos preda-
tórios vigentes são ameaças reais aos tempos de exis-
tência de muitas jazidas minerais.  Quanto ao Paraná, 
as maiores e mais diversificadas reservas do estado 
estão situadas na mesorregião Metropolitana, no 
primeiro planalto, mais ou menos nas imediações de 
Curitiba.  

Assim sendo, no que se refere aos minerais priorita-
riamente destinados ao uso agrícola, as jazidas ficam 
situadas a grandes distâncias das regiões produtoras, 
principalmente as do terceiro planalto, ou seja, no 
noroeste, no oeste e no sudoeste do estado. 

Portanto, muitas dificuldades são daí decorrentes, 
inclusive o respectivo encarecimento no transporte 
desses insumos e também o aumento do custo da 
produção agrícola. 

Dado que esse transporte historicamente tem se da-
do via rodoviária, é deveras incompreensível que não 
se tenha pensado em modais de transporte mais 
adequados, tais como ferrovias modernas e/ou hi-
drovias, com o aproveitamento das vantagens natu-
rais dos rios paranaenses. Até porque estes, na sua 
maioria, correm no sentido leste-oeste. 

X.X.X.X.X.X.X 

Energia Elétrica 

Contexto Brasil - Tendo em destaque que o Brasil é o 
terceiro país do mundo com maior potencial hidroe-
létrico ainda aproveitável, a hidroeletricidade tem 
sido a vocação histórica do Brasil e ainda é possível 
ampliar significativamente a atual capacidade insta-
lada, respeitando os modernos princípios de preser-
vação ambiental e os direitos dos residentes nas 
áreas atingidas pelas barragens.  

Todavia, hoje sem prejuízo da expansão da hidroele-
tricidade, deve-se dar também crescente ênfase a 
outras formas de energias renováveis. É o que já vem 
acontecendo, entretanto ainda de forma bastante 
lenta e um tanto incipiente. 

Até o século passado, a capacidade total instalada de 
geração hidroelétrica no Brasil era cerca de 100 mil 
MW, o que correspondia a cerca de 30% da capaci-
dade total disponível. Desta, 38% estava inventariada 
e 32% estimada. 

Já há algum tempo que o setor elétrico nacional vem 
passando por transformações significativas, inclusive 

de organização e atuação institucional. Grandes in-
vestimentos em geração e transmissão passaram a 
ser planejados e projetados e alguns estão em opera-
ção ou em estágio avançado de execução. Destaque-
se que existem empreendimentos que geraram e/ou 
estão gerando grandes disputas ambientais e sociais, 
além de críticas diretas quanto a sua real utilidade, 
necessidade e oportunidade. Esta discussão a ser 
feita, porém é uma questão que não pertence ao 
escopo deste estudo. 

É também relevante destacar que os estudos e defi-
nições quanto ao modelo energético nacional foram 
negligenciados ao longo das duas ultimas décadas do 
século anterior, sob os princípios neoliberais do Esta-
do mínimo e do poder autorregulador e planejador 
do mercado. Duas evidentes falácias, como já foi so-
bejamente comprovado na prática. 

Em decorrência da falta de planejamento no setor 
energético brasileiro, as privatizações e a total sub-
missão ao mercado, produziram como resultados não 
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apenas o apagão ocorrido no inicio da década passa-
da, mas também um disparatado aumento das tarifas 
e algumas tentativas irracionais de mudança do mo-
delo para dar prioridades à energia térmica, entre 
outras ideias absurdas e de consequências obviamen-
te indesejáveis. 

Todavia, foi retomada a centralidade do planejamen-
to integrado de longo prazo e alcance e assumido o 
objetivo de implantar a universalização do uso da 
energia, visando em especial as comunidades ainda 
não atendidas. Entretanto, alguns nós existentes não 
foram desatados como, por exemplo, a continuidade 
do cumprimento de contratos lesivos aos interesses 
do país bem como a garantia de lucro certo aos in-
vestidores, o que contrasta com a tentativa de dar 
força à modicidade tarifária. 

Contexto Paraná – O território paranaense constitui 
uma das regiões brasileiras de maior potencialidade 
hidroelétrica já aproveitada. Em termos de petróleo, 
na região de São Mateus do Sul há um já antigo pro-
cesso de exploração de xisto pirobetuminoso para 
produção de derivados, ainda em atividade.  

Em que pese a discussão da questão da distribuição 
dos seus resultados, o pré-sal é já um fato concreto e 
existem reservas disponíveis “of-shore” no espaço 
“reservado” ao Paraná. Em termos de carvão mineral, 
também há um antigo processo de exploração e ge-
ração de energia ainda em operação. 

Nos últimos anos, tem ocorrido um grande e intensi-
vo processo de aproveitamento de biomassa para 
produção de energia, sob diversas formas, inclusive 
no Paraná. Nesse rumo, outras fontes também po-

dem ser exploradas no nosso estado, o qual possui 
grande vocação agropecuária, como é notório. 

Princípios e diretrizes a considerar 

De plano, pode-se elencar alguns princípios e diretri-
zes, que podem e devem ser considerados. 

1. Acesso à energia como um direito fundamental 
dos seres humanos. 

2. Importância permanente de um projeto de cres-
cimento com planejamento  energético ousado e 
contínuo, ampliação dos investimentos relativos a 
pesquisas e estudos quanto a energias renová-
veis. 

3. Discussão sobre o setor energético e a matriz 
energética no Brasil que leve em consideração 
dois aspectos: energias de fontes renováveis (Bi-
omassa, Eólica, Solar, Hidráulica, Carvão Vegetal, 
Marés) e energias de fontes não renováveis ou 
fósseis (Petróleo, Gás, Carvão Mineral, Nuclear). O 
destaque e as prioridades devem ser para as fon-
tes renováveis. 

4. Prioridade para aplicação de recursos não apenas 
na hidroletricidade, mas também para energias al-
ternativas. 

5. Universalização do uso da energia com economi-
cidade, modicidade tarifária, conservação da energia, 
preservação do meio ambiente. 

6. Adequação, equilibrio e racionalidade entre o mo-
delo energético e a legislação ambiental para equali-
zar e agilizar os processos de licenciamentos de pro-
jetos energéticos. 

7. Modelo energético como instrumento de integra-
ção sul-americana - em especial no Mercosul - tendo 
em vista a privilegiada posição geográfica do Paraná. 

        X.X.X.X.X.X 

Saneamento

Até a década de 1960 as questões de saneamento 
eram resolvidas no âmbito do município. No início da 
década seguinte, com o advento do Planasa – Plano 
Nacional de Saneamento Básico, foi instituído um 
primeiro esboço de uma política nacional de sanea-
mento.  

Entretanto, essa política foi interrompida com o fim 
do Planasa em 1986 e, em consequência o Brasil fi-
cou sem políticas e diretrizes por duas décadas, até o 
advento da Lei 11.445 (05/01/2007), quando foram 
estabelecidas diretrizes nacionais de saneamento 
para integrar, alterar ou revogar a legislação anterior. 
Um exemplo disso é a obrigatoriedade dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico, vinculados ao Pla-
no Nacional de Saneamento Básico, Plansab. 

A responsabilidade pelos serviços permanece como 
responsabilidade e obrigação do poder municipal, 
porém pode ser delegada a empresas municipais, 
regionais ou estaduais, podendo ser estatais ou pri-
vadas. Os Planos Básicos devem ter um horizonte de 
20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 
anos, de preferência coincidentes com planos pluria-
nuais - PPAs. 

 O Plansab 2013 adota e/ou define os conceitos de 
abastecimento de água potável, esgotamento sani-
tário, limpeza urbana de resíduos sólidos, drenagem 
e manejo das águas pluviais urbanas, universaliza-
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ção dos serviços em âmbito nacional. Assim também 
a ampliação do acesso ao saneamento básico para 
todos os domicílios ocupados. 

Todavia, o Ipea, nas primeiras análises realizadas a 
partir dos dados da PNAD 2007 – Pesquisa Nacional 
por Amostrata de Domicílios, disponibilizados em 
documento de outubro/2008 pela Presidência da 
República, conclui que há muitas desigualdades regi-
onais, setoriais (urbano x rural), raciais e socioeco-
nômicas nos serviços de abastecimento de água. As 
mesmas conclusões se aplicam ao esgotamento sani-
tário, onde as desigualdades são mais profundas. No 
que tange aos resíduos sólidos urbanos, as desigual-
dades regionais e sociais são menos evidentes, sendo 
mantidas, ainda, as desigualdades setoriais. 

No que diz respeito ao manejo das águas pluviais 
urbanas, os episódios de acidentes recorrentes que 
temos presenciado são exemplos suficientemente 
fortes da situação atual de nossas cidades. 

Na primeira década do século 21 aconteceram  im-
portantes avanços para o saneamento, para além de 
bons indicadores quantitativos. A criação, em 2003, 
do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental no seu âmbito atendeu a 
uma antiga aspiração dos sanitaristas. Também a 
promulgação da Lei nº 11.107/2005 – Lei dos Consór-
cios Públicos e a Lei nº 11.445/2007 – da Política Na-
cional de Saneamento, significaram fundamentais 
avanços sob o ponto de vista institucional.Todavia, 
avalia-se que a universalização do tratamento e dis-
tribuição de água, do recolhimento, tratamento e 
destinação dos esgotos e resíduos sólidos, bem com 

da drenagem nas cidades brasileiras exigiria  o inves-
timento mínimo anual em torno de R$ 10 bilhões, 
durante os próximos 20 anos. 

Princípios e diretrizes 

Os princípios estão claramente estabelecidos nas 
citadas Leis. Todavia, há desafios a serem pontuados 
e enfrentados a partir do arcabouço jurídico estabe-
lecido. 

Diferentemente das outras políticas públicas - como 
transporte, habitação, saúde, meio ambiente e recur-
sos hídricos - não se conseguiu estabelecer um Sis-
tema de Saneamento, o que tem dificultado uma 
atuação orgânica nessa política pública. 

Cumprindo recomendação do Conselho das Cidades, 
a SNSA por meio de um pool de universidades sob a 
coordenação da UFMG elaborou um Panorama do 
Saneamento Básico no País, estudo esse que é o sub-
sídio central para a definição de novos planos PLAN-
SAB, preconizados na lei aprovada. 

Portanto, necessário se faz o acompanhamento por 
parte dos estados e municípios quanto à implemen-
tação de instituições regulatórias dos serviços e na 
elaboração dos planos municipais e estaduais. 

Nos dados referentes ao Paraná, que veremos a se-
guir, quanto a fornecimento de água bem como no 
atendimento de esgoto, foram considerados apenas 
os dados fornecidos pela Sanepar. Ocorre que das 
localidades atendidas por outras instituições, públi-
cas ou privadas, não foi possível obter informações 
coerentes. 

        X.X.X.X.X.X 

Espaço Rural – Agro-Silvo-Pastoril 

Está cada vez mais notório que a ocupação adequada 
do espaço rural é uma das questões mais importan-
tes para o desenvolvimento do país cuja economia 
está estruturada fortemente na produção agropecuá-
ria, o que de certa forma se reproduz em toda a 
América Latina.  

O espaço rural brasileiro tem sido historicamente 
marcado por fatores negativos relevantes: concen-
tração da terra, renda e riqueza; dominação política e 
econômica de oligarquias em determinadas regiões; 
destruição dos recursos naturais; elevado grau das 
desigualdades sociais e regionais, que geram fome, 
pobreza e exclusão social.  

O modelo de desenvolvimento rural nos últimos 
tempos, baseado na “modernização agrícola”, con-

servou muitas das características históricas, porém 
aprofundou o processo de mudanças no padrão tec-
nológico dos sistemas produtivos agropecuários. 

É de se destacar também que o Brasil é a ultima 
grande fronteira agrícola mundial, porque as áreas 
agricultáveis disponíveis nos países centrais estão 
esgotadas ou em processo crescente de esgotamen-
to. Além disso, dispomos de grandes quantidades de 
água e energia solar. E, também tecnologias avança-
das. 

Assim, nunca será exagero enfatizar a importância e a 
urgência do aprofundamento de um olhar abrangen-
te e crítico sobre todos os aspectos da atividade rural 
nos seus três ramos produtivos essenciais: vegetal, 
animal e agrícola. 
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Neste último deve-se destacar a agricultura em geral, 
agricultura familiar, segurança e soberania alimentar 
e nutricional, transgenia e segurança alimentar para 
toda a população brasileira. 

O foco de atenção na questão agrária, não apenas 
agrícola, deve também abranger outros aspectos da 
atividade rural: biotecnologia, agro-bio-diversidade, 
sócio-bio-diversidade, entre outros. A questão ambi-
ental, mesmo sendo transversal a muitos setores, é 
muito significante neste aspecto. 

A agricultura familiar, por exemplo, é uma questão 
central para a agricultura no Brasil. Basta ver alguns 
significativos indicadores, tais como: a área ocupada 
em relação à área total utilizada pela agricultura (cer-
ca de 30%); o valor produzido em relação ao total da 
produção agropecuária (cerca de 40%); os quantitati-
vos dos estabelecimentos rurais no país (cerca de 

80%); a população ocupada (mais de 70%); os em-
pregos no campo (70%); a produção de mandioca, 
feijão, leite, milho, suínos, bovinos, aves, ovos, todos 
eles produtos de consumo massivo da população 
brasileira. 

Uma ampla reforma – não apenas agrária estrito sen-
so - também será um extraordinário fator de geração 
de emprego e renda e um forte indutor para o retor-
no dos “ex-agricultores” ao campo, ou seja, aqueles 
que também têm contribuído para o aumento do 
número de pobres e miseráveis nas cidades, em es-
pecial nas metrópoles. 

Muitas das melhores terras agricultáveis no mundo e 
no Brasil estão sendo hoje destinadas a usos não 
agrícolas como consequência das leis do mercado. A 
diminuição do uso da área agrícola disponível com-
promete a segurança alimentar, sem contar a 

deterioração das relações sociais e o agravamento 
dos conflitos urbanos. 

Existem hoje quase duas dezenas de programas fede-
rais a respeito da questão agropecuária nacional. 
Donde se percebe que o problema não é a falta de 
programas governamentais para apoio das atividades 
desse setor. 

Ao que tudo indica, as principais dificuldades devem 
residir na questão dos princípios e diretrizes políticas 
vigentes, as quais devem estar seguindo por rumos 
que não visam o atendimento das necessidades fun-
damentais imediatas da sociedade brasileira em ge-
ral. 

Assim, cabe a nós, profissionais do desenvolvimento, 
tentar clarear tais desafios. Ao menos, é esse o prin-
cipal intuito deste estudo. Tudo – é óbvio - dentro 
das nossas limitações, de várias ordens. 

O Paraná, como é notório, desfruta de posição de 
destaque no cenário nacional no que se refere a to-
das as questões do universo da agropecuária, dada a 
posição geográfica e geomorfológica do seu território 
e de sua história econômica, sempre de uma forma 
ou de outra, fortemente vinculada a questões rurais.  

Assim, todos os aspectos que foram destacados com 
referência ao país são rebatidos para o estado para-
naense. 

          X.X.X.X.X.X 

População

Destaques do Censo 2010  

1. O Censo 2010 do IBGE indicou 190.732.694 pes-
soas para a população brasileira em 1º de agosto, 
data de referência o Censo, o que em relação 2000 
corresponde a um crescimento de 12,3%, inferior 
ao observado na década anterior (15,6% entre 1991 
e 2000).  

2. A população está mais urbanizada: 84% em 2010, 
sendo que em 2000 era 81%.  

3. A região Sudeste continua como a mais populosa, 
com 80.353.724 pessoas. Entre 2000 e 2010, perde-
ram participação as regiões Sudeste (de 42,8% x 
42,1%), Nordeste (de 28,2% x 27,8%) e Sul (de 
14,8% x 14,4%). Houve aumentos nas regiões Norte 
(7,6% x 8,3%) e Centro-Oeste (6,9% x 7,4%). Ou se-

ja, o Brasil se interioriza, porém resta saber em 
quais condições. 

4. Entre as Unidades da Federação, São Paulo lidera 
com 41.252.160 e Roraima é o menos populoso, 
com 451.227 pessoas. São as dicotomias em termos 
de Unidades da Federação.  

5. No período entre os dois censos, os destaques de 
crescimento foram verificados no Amapá (40,18%), 
Roraima (39,10%) e Acre (31,44%). Por outro lado, 
os menores percentuais ocorreram no Rio Grande 
do Sul (4,98%), Bahia (7,28%) e Paraná (9,16%).  

Observações sobre o Paraná 

1. Segundo o Censo havia em 2010, 10.444.526 ha-
bitantes e, segundo estimativa do mesmo Instituto, 
em 2013 a população paranaense seria em torno de 
10,997 milhões, um crescimento da ordem de 13%. 
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A participação do Paraná no total do Brasil tem es-
tado em torno de 5,5%. 

2. Percebe-se um crescimento relativo da popula-
ção feminina maior que a masculina, em especial na 
área rural.  

3. Nota-se que 25% dos municípios do Paraná estão 
na faixa de menos de 5 mil habitantes, metade pos-
suem menos do que 10 mil e mais de três quartos 
tem menos do que 20 mil habitantes.  

4. É fácil perceber que, com certeza, uma quantida-
de significativa de municípios deve estar passando 
por razoáveis dificuldades de sustentação financei-
ra, o que os torna reféns de auxílios dos governos 
estadual e federal, para o eu tornam-se vítimas de 
lobistas interesseiros, tanto de políticos, quanto de 
notórios atravessadores. 

5. Quanto à população urbana, nota-se que quase 
metade das cidades do Paraná possuem menos do 
que 5 mil habitantes. Percebe-se também o cresci-
mento maior da população urbana em relação à 
rural. Assim, o êxodo rural em geral no Paraná fica 
caracterizado e comprovado.  

6. Existem variações regressivas no que se referem 
à infância (+ou- até 10 anos), pequenos crescimen-
tos na faixa dos jovens, um crescimento maior nos 
adultos e um crescimento significativo na “melhor 
idade”. Em outras palavras, o Paraná, tal como o 
Brasil, está envelhecendo.  

7. Quanto às populações rurais, a redução é acen-
tuada em todas as faixas etárias, exceto acima dos 
50 anos, o que significa que as pessoas mais velhas 
têm permanecido no campo em números relativos 
maiores que as faixas etárias menores.  

8. Nas faixas da “melhor idade” tem havido cresci-
mento mais significativo quanto à população femi-
nina. Indicar que a qualidade de vida das mulheres 
na área rural tem tido melhorias, aumentando sua 
longevidade.  

9. De um modo geral, mesmo um diagnóstico mais 
superficial e generalizado indica necessidades e 
carências de políticas públicas em vários setores: 
saneamento, saúde, ensino, mobilidade, lazer, tec-
nologias modernas e avançadas, entre outras.  

                                   X.X.X.X.X.X 

Fomação (Ensino)  

O contexto social, econômico e político de atuação 
dos profissionais das áreas tecnológicas vem mu-
dando a uma velocidade acelerada, a partir dos 
anos 1980.  

Por um lado, há um enorme esforço a ser feito para 
mudar em profundidade os cursos tecnológicos e 
por outro, temos a velocidade com que isso tem de 
ser feito. E essa dicotomia acaba produzindo um 
dramático nó a ser desatado.  

Nesse sentido a universidade, além de preparar os 
profissionais para um mercado em constante muta-
ção, deve desenvolver uma visão prospectiva da 
sociedade e ser uma espécie de farol a iluminar e a 
guiar o caminho para um futuro melhor, mesmo 
que com muitas incertezas.  

Alguns aspectos são destacáveis:  

1. O papel das novas tecnologias, o aumento e rapi-
dez das telecomunicações e da capacidade de 
transmitir grandes massas de dados à longa distân-
cia e em tempo extremamente reduzido.  

2. O incremento das redes de comunicação decor-
rente do aumento da importância da informática, o 
surgimento da nanotecnologia e da biotecnologia.  

3. Os aumentos de produtividade, as novas formas 
de organizar os processos de trabalho, a automati-
zação dos processos de produção e de projeto.  

4. O aumento da necessidade de profissionais no 
setor de serviços. 

8. O aumento da importância da modelagem ma-
temática dos problemas, a elaboração de progra-
mas computacionais e sua consequente documen-
tação.  

9. Esse conjunto de mudanças está ampliando o 
espaço de atuação profissional, alterando a quali-
dade dos processos de trabalho, além de colocar 
problemas novos e restrições a serem superadas.  

10. O ensino público foi, em certa medida, pre-
carizado em decorrência da escassez de recursos 
orçamentários e o ensino privado de qualidade tem 
sofrido o afluxo crescente de instituições mercanti-
listas, inidôneas e despreparadas para produzir 
formação qualificada.  

Quanto à educação em geral no Brasil, algumas situ-
ações são significativas e preocupantes.  

1. As taxas de analfabetismo das pessoas com mais 
de 15 anos tem sido decrescentes, mas estão ainda 
em torno de 10%, o que significa cerca de 20 mi-
lhões de analfabetos.  Além disso, é incontável a 
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quantidade de analfabetos funcionais, ou seja, 
aqueles que sabem ler, porém não conseguem in-
terpretar corretamente a leitura.  

3. O gasto público com educação nos últimos anos 
tem estado abaixo de 5% do PIB. Trata-se, inega-
velmente, de uma situação inadequada. 

Princípio/Diretrizes 

1. Melhoria da qualidade da educação, do ensino e 
da pesquisa.  

2. Real universalização da formação como um todo, 
com ênfase no ensino superior. 

3. Conjunção entre teoria e prática, isto é, a apro-
ximação entre a universidade e os setores produti-
vos.  

4. Aporte de recursos mais significativos, definidos 
anualmente como percentuais referidos ao PIB e 
marcados como não passíveis de quaisquer tipos de 
contingenciamento.  

5. Programa nacional integrado de formação tecno-
lógica, com processos e sistemas de avaliação, bem 
como mecanismos de transparência para a socieda-
de. 

6. Incentivo ao aumento do número de entidades 
públicas de ensino técnico, médio e superior, sem 
depreciação do ensino privado. 

7. Melhoria da qualidade do ensino de nível médio 
em geral.  

8. Eliminação do analfabetismo e forte processo de 
redução do analfabetismo funcional. 

X.X.X.X.X.X 

Trabalho e Renda 

Em seis décadas (1930 a 1980) o Brasil se transfor-
mou no oitavo produto industrial do mundo, provo-
cando uma profunda evolução positiva no mercado 
de trabalho nacional, mesmo com a permanência da 
informalidade, dos baixos salários, da reduzida quali-
ficação dos trabalhadores e da grande instabilidade 
nos contratos de trabalho.  

A partir da década de 1980, com a redução do pro-
cesso de industrialização, regredimos da oitava para 
a décima quinta economia industrial mundial. Con-
comitantemente, os melhores empregos e salários se 
concentraram nos países desenvolvidos.  

Em decorrência, uma enorme quantidade de talentos 
migrou para mercados em outros países ou para ati-
vidades não tecnológicas, na busca de melhores 
oportunidades e de remuneração.  

Depois, evoluímos novamente em termos mundiais. 
Entretanto, salvo em alguns setores, a maioria dos 
empregos gerados são de baixa formação e baixos 
salários, inclusive com algumas tradicionais dificulda-
des de pagamento de um salário digno para os pro-
fissionais.  

Assim, a competitividade brasileira ainda se concen-
tra em poucos setores dinâmicos – e em setores pou-
co dinâmicos – da economia e do comércio mundiais. 
Adicione-se a isso as políticas de alta taxa de juros, a 
demanda interna reprimida, o baixo investimento em 
tecnologia e teremos o desagradável panorama de 
um país refém dos capitais nacionais e internacionais, 
primordialmente especulativos e rentistas.  

Por outro lado, é inegável que têm acontecido alguns 
movimentos de mobilidade social nas classes mais 
pobres e o aumento real do salário mínimo. Claro 

está que esse tipo de políticas produziu melhorias na 
vida de milhões de brasileiros, mas não superam a 
condição de mecanismos de precária distribuição de 
renda.  

É óbvio que em nosso estado ocorrem problemas e 
dificuldades similares às nacionais porque o Paraná 
não constitui uma ilha de prosperidade e bonança 
num mar agitado. É óbvio também que não estamos 
posicionados entre as regiões em piores condições, 
mas restam muitos aspectos em que é necessário 
melhorar. Por outro lado, é notório o fato de que 
dispomos de muitas condições favoráveis para perse-
guir e conseguir esses objetivos.  

Nesse sentido, o estudo desenvolvido se apoia, entre 
outras coisas, na pretensão de poder ser uma singela 
contribuição para a busca de caminhos de melhoria 
de qualidade de vida e de trabalho e renda não ape-
nas para os profissionais jurisdicionados ao Crea-PR 
mas também para o conjunto da sociedade parana-
ense.  

Quanto à remuneração média, ocorreram variações 
positivas porém apenas nos salários mais baixos (até 
3 Salários Mínimos), o que confirma as observações 
feitas no que se refere ao contexto geral nacional.  

No que diz respeito a Produto e Renda, os dados dis-
poníveis indicam que algumas variações não apresen-
taram muitas similaridades. No Valor Adicionado Bru-
to (VAB) a Preços Correntes as variações no período 
giraram um pouco acima de 30%, o que num curto 
período é significativo. No Valor Adicionado Fiscal 
(VAF) ocorreram variações significativas em poucos 
setores, sendo que em vários deles ocorreram pe-
quenas variações, até decrescentes.  
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Princípios/Diretrizes 

1. Geração de empregos e oportunidades de trabalho 
com maiores rendimentos e combate ao desemprego 
tecnológico em áreas importantes. 2.  Garantia e pre-
servação do valor do Salário Mínimo Profissional e 
remuneração justa e adequada para os serviços pro-
fissionais, inclusive com vistas à garantia da qualida-
de dos bens e serviços produzidos.  

3. Especiais cuidados para com as rendas do trabalho, 
principalmente em setores produtivos ou de serviços 
que apresentem dificuldades para permitir uma re-
muneração justa e adequada do trabalho não apenas 
dos profissionais das áreas tecnológicas jurisdiciona-
das ao Crea-PR. 

X.X.X.X.X.X.X 

Finanças Municipais

Finanças em todos os âmbitos e níveis da administra-
ção pública nacional estão constitucionalmente defi-
nidos na CF-1988, a partir do Art. 145, no Título VI - 
Da Tributação e do Orçamento.  

Aqui, são destacados apenas alguns aspectos gerais 
e, em especial, aquilo que diz respeito às finanças 
municipais.  

O artigo 145, supra referido, estabelece que: “A Uni-
ão, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-
derão instituir os seguintes tributos:  

I impostos;  

II taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços pú-
blicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuin-
te ou postos a sua disposição;  

III contribuição de melhoria, decorrente de obras pú-
blicas.  

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à adminis-
tração tributária, especialmente para conferir efetivi-
dade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contri-
buinte”.  

Quanto aos impostos de competência dos Municí-
pios, o Art. 156 estabelece que: “Compete aos Muni-
cípios instituir impostos sobre: 

 I propriedade predial e territorial urbana;  

II transmissão intervivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisi-
ção;  

III vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
exceto óleo diesel.  

IV serviços de qualquer natureza, não compreendidos 
no art. 155, I, b, definidos em lei complementar”.  

Quanto à repartição das Receitas Tributárias, o Art. 
158 estabelece que: “Pertencem aos Municípios: 

 I o produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, inci-
dente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações 
que instituírem e mantiverem;  

II cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial ru-
ral, relativamente aos imóveis neles situados;  

III cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores licenciados em seus territórios;  

IV vinte e cinco por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de ser-
viços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação”.  

Mesmo sem os detalhamentos contidos na própria 
CF-1988 e todas as regulamentações posteriores, é 
possível constatar que:  

1 - As administrações municipais têm razoáveis meios 
próprios para determinar suas formas de arrecada-
ção de impostos de taxas. 2 - Adicionalmente, possu-
em várias fontes de recursos de origem estadual e 
federal.  

Todavia, na prática cotidiana que os acessos a esses 
recursos estaduais e federais, mesmo os definidos 
constitucionalmente, encontram muitas dificuldades 
no modo automático, eficaz e rápido, em função de 
processos burocráticos, muitas vezes complicados.  

Ocorrem demoras, perdas no cumprimento do orça-
mento anual, corriqueiras transferências para exercí-
cios futuros e – fatalmente –, terrível e nefasto “lo-
bby”, em todos os níveis do setor público! 



15 
 

C – DADOS GERAIS E MAPAS 

   I – INFRAESTRUTURA 

1. RECURSOS MINERAIS - PR0DUÇÃO MINERAL NO PARANÁ - Toneladas 

DESCRIÇÃO 2001 2002 2003 2004 005 2006 Variação  

Percentual do Estado 97,98 97,04 98,22 98,99 98,83 98,88 2006/2001 

 Total Paraná 19.471.157 23.386.235 20.524.707 21.800.871 19.720.811 19.496.395 1,0013 

Principais minerais (15) 19.077.084 22.693.283 20.158.579 21.581.183 19.489.154 19.278.610 1,0047 

Calcário  6.696.932 6.080.338 5.698.719 6.863.842 6.839.372 6.039.207 0,902 

Dolomita  3.213.682 5.630.370 4.334.688 3.649.176 2.281.908 3.628.495 1,129 

Folhelho Pirobetuminoso 2.801.624 3.437.984 3.000.719 3.407.156 2.865.596 2.581.986 0,922 

Basalto  929.331 1.586.601 1.820.250 2.034.884 1.554.422 2.007.870 2,161 

Areia  2.621.628 2.539.251 1.838.885 1.571.940 2.119.887 1.965.971 0,75 

Argila  858.096 1.098.508 1.413.675 1.826.828 1.894.498 791.564 0,922 

Saibro  467.534 442.478 528.792 555.413 606.872 665.901 1,424 

Granito  620.819 607.505 411.119 307.406 361.634 326.705 0,526 

Filito  356.209 460.374 339.294 368.739 - 317.702 0,892 

Migmatito  41.495 143.835 287.300 252.222 246.957 202.397 4,878 

Quartzito  14.654 12.080 12.194 26.675 108.492 181.821 12,408 

Água Mineral  161.416 287.770 178.946 160.922 151.422 160.721 0,996 

Diabásio  156.713 180.381 140.322 319.371 252.491 152.187 0,971 

Feldspato  79.514 69.580 71.327 105.858 105.837 143.890 1,81 

Talco  57.437 116.228 82.349 130.751 99.766 112.193 1,953 

Observações  – Constata-se na tabela acima que os totais dos 15 minerais considerados correspondem a per-
centuais muito próximos de 100%, o que significa sua predominância no estado do Paraná. Desses, pode-se 
estacar seis, quantitativamente: Calcário, Dolomita, Folhelho Pirobetuminoso, Basalto, Areia e Argila, confor-
me “Formação Geológica do Paraná”, visto anteriormente. 

  

Fica bem destacado no mapa acima que há uma predominância na existência de recursos minerais no 
primeiro planalto, em especial na região próxima de Curitiba. 
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2.  Energia Elétrica 

 Dados Globais do Paraná 

CONSUMO ANUAL (MWH) 
DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 11/01 13/01 

Totais 17.472.427 25.844.562 28.118.483 54,47 60,93 

Residencial 4.433.615 6.299.275 7.090.296 52,21 59,92 

Secundário (Industrial BT) 7.502.279 7.613.873 6.928.548 2,91 -7,65 

Comercial 2.698.375 4.806.149 5.197.882 91,33 92,63 

Rural 1.153.589 1.888.743 2.111.004 78,11 82,99 

Outras Classes 1.684.569 2.151.288 2.352.747 35,54 39,66 

Livre (Industrial AT)  - 3.085.234 4.438.006  -          - 

CONSUMIDORES 2001 2011 2013 11/01 13/01 

Totais 3.023.531 4.034.196 4.308.458 37,6 42,50 

Residencial 2.378.349 3.123.826 3.428.224 38,79 44,14 

Secundário (Industrial BT) 46.412 81.885 95.574 91,24 105,93 

Comercial 255.206 324.252 347.597 31,7 36,20 

 Rural 306.253 375.762 379.377 23,8 23,88 

 Outras Classes 37.311 52.479 57.686 48,9 54,61 

 Livre (Industrial AT) - 36 130 -  - 

CONSUMO/CONSUMIDOR (MWH) 2001 2011 2013 11/01 13/01 

Totais 5,779 6,487 6,526 12,26 12,93 

Residencial 1,864 2,044 2,068 9,67 10,96 

Setor Secundário (Industrial BT) 161,645 86,983 72,494 -46,19 -55,15 

Comercial 10,573 15,361 14,954 45,28 41,43 

 Rural 3,767 5,419 5,564 43,87 47,71 

 Outras Classes 45,149 41,097 40,785 -8,98 -9,66 

 Livre (Industrial AT)  - 33.553,32 34.138,508  -  - 

 

Observações  – 1. Nos períodos considerados ocorreram crescimentos no consumo Total e no Residencial, os 
quais podem ser admitidos como normais. Ou seja, mais ou menos 4,5% ao ano.  

2. Houve uma redução no consumo do setor Industrial BT em decorrência do novo modelo do setor elétrico 
implantado em 2003 e, em especial, pela criação do chamado “mercado livre”. Os dados expressos confir-
mam essa interpretação. 

3. No setor Rural ocorreu um crescimento significativo no consumo e menor no número de consumidores. 
Isso significa um aumento maior nas cargas já instaladas e menor crescimento espacial. Isso está demonstrado 
na variação do consumo por consumidor. 

4. No setor Comercial também ocorreu um fenômeno muito similar ao Rural. 

5. No setor denominado Outras Classes a variação decorreu mais ou menos como no caso geral e residencial, 
porém com decréscimo no consumo por consumidor. 

6. Os mapas a seguir retratam as imagens referentes às variações relativas do consumo por consumidor. 



17 
 

 
 

Observações – O mapa acima expressa a variação do consumo geral por consumidor, no período considerado, 
em todos os municípios do Paraná com classificação por indicadores  no ranking estadual.  Parâmetros  
similares são considerados para os mapas referentes ao atendimento Residencial e Rural, mostrados a seguir. 

Nota-se que há um razável equilíbrio em  praticamente todas as regiões do estado, com crescimentos um 
tanto maiores  nas regiões de povoamentos mais recentes (noroeste, oeste e sudoeste) e crescimentos 
menores nas regiões mais antigas (sul, litoral e norte pioneiro).  O que  pode ser entendido como natural e 
lógico. 

Os mapas seguintes (Resencial e Rural) apresentam diferenças significativas em termos de variação, por certo 
também como reflexo do êxodo rural e consequente crescimento de áreas urbanas. 

No caso Rural, ocorre uma razoável diferençiação das regiões centro-oeste e oeste em relação às demais. 

Tendo em vista as condições privilegiadas do Paraná em termos de produção de energia elétrica, esta com 
certeza não apresenta problemas para o desenvolvimento do estado. Ao contrário, tem sido um forte 
instumento de desenvolvimento, desde há várias décadas. 
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3 - Saneamento

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ATENDIMENTO DE ESGOTO 

 

Observações  - Na tabela acima destacam-se as variações percentuais  para unidades atendidas totais, resi-
denciais e comerciais. Mostram-se razoavelmente equilibradas e equivalentes entre si. E do mesmo modo, 
para as ligações. 

OBSERVAÇÕES - Quanto ao atendimento de esgoto, as variações são muito díspares.  Além disso, cerca de 
2/3 dos municípios não possuem coleta de esgoto. Ou seja, o atendimento de esgoto é concentrado nas 
grandes e médias cidades paranaenses. Levando em consideração que saneamento e saúde pública têm es-
treitas correlações, singelamente pode-se perguntar: as populações menores, das demais localidades, como 
devem ser consideradas?! 

       ÁGUA - UNIDADES 
ATENDIDAS 

DADOS ANUAIS VARIAÇÕES % 

2001 2011 2013 11/01 13/01 13/11 

Totais 2.409.628 3.192.062 3.454.867 32,47 43,38 8,23 

Residenciais 2.199.063 2.904.002 3.146.437 32,06 43,08 8,35 

Comerciais 166.323 231.743 249.145 39,33 49,80 7,51 

Industriais 9.923 12.063 12.799 21,57 28,98 6,10 

Utilidade Pública 14.997 20.456 21.602 36,40 44,04 5,60 

Poder Público 19.322 23.798 24.884 23,17 28,79 4,56 

ÁGUA - LIGAÇÕES 
DADOS ANUAIS VARIAÇÕES % 

2001 2011 2013 11/01 13/01 13/11 

Totais 1.967.747 2.623.892 2.824.343 33,34 43,53 7,64 

Residenciais 1.792.567 2.390.883 2.560.529 33,38 42,84 7,10 

Comerciais 132.178 177.372 188.684 34,19 42,75 6,38 

Industriais 9.604 11.862 12.417 23,51 29,29 4,68 

Utilidade Pública 14.758 20.217 21.220 36,99 43,79 4,96 

Poder Público 18.640 23.558 24.649 26,38 32,24 4,63 

ESGOTO - UNIDADES 
ATENDIDAS 

DADOS ANUAIS VARIAÇÕES % 

2001 2011 2013 11/01 13/01 13/11 

Totais 1.042.902 1.947.290 2.233.508 86,72 114,16 14,70 

Residenciais 930.236 1.755.650 2.015.324 88,73 116,65 14,79 

Comerciais 99.792 172.947 189.744 73,31 90,14 9,71 

Industriais 2.196 4.235 5.351 92,85 143,67 26,35 

Utilidade Pública 4.921 10.370 11.748 110,73 138,73 13,29 

Poder Público 5.757 10.147 11.341 76,25 96,99 11,77 

ESGOTO - LIGAÇÕES DADOS ANUAIS VARIAÇÕES % 

2001 2011 2013 11/01 13/01 13/11 

Totais 1.967.747 2.623.892 1.666.528 33,34 -15,31 -36,49 

Residenciais 1.792.567 2.390.883 1.503.120 33,38 -16,15 -37,13 

Comerciais 132.178 177.372 135.736 34,19 2,69 -23,47 

Industriais 9.604 11.862 4.483 23,51 -53,32 -62,21 

Utilidade Pública 14.758 20.217 11.568 36,99 -21,62 -42,78 

Poder Público 18.640 23.558 11.246 26,38 -39,67 -52,26 
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OBSERVAÇÕES – São enormes as divergências entre quantitativos bem como nas variações, no período consi-
derado, quanto a unidades atendidas e ligações para fornecimento de água e para atendimento de esgoto. 
Este, já vimos, está como prerrogativa apenas da população de cerca de 1/3 dos municípios paranaenses. 
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4 - Transporte

DADOS GERAIS DO PARANÁ 

DESCRIÇÃO Quantidade Participação % Variação% 

PERÍODOS 2001 2013 2001 2013 2013/2001 

Total de Veículos  2.511.205 5.933.845 100,00 100,00 136,29 

Automóvel  1.664.405 3.646.388  66,28 61,45 119,08  

Caminhão  144.574 239.304  5,76 4,03 65,52  

Caminhão Trator  34.572 82.515  1,38 1,39 138,68  

Camioneta/caminhonete 251.971 456.686  10,03 7,70 81,25  

Ciclomotor  10.715 9.674  0,43 0,16 -9,72  

Micro-Ônibus  6.812 19.137  0,27 0,32 180,93  

Motocicleta  264.957 961.790  10,55 16,21 263,00  

Motoneta  35.120 237.059  1,40 4,00 575,00  

Ônibus  19.726 34.235  0,79 0,58 73,55  

Reboque  33.553 94.207  1,34 1,59 180,77  

Semirreboque  43.917 115.442  1,75 1,95 162,86  

Tratores (diversos tipos)  735 1.717  0,03 0,03 133,61  

Triciclo  148 1.981  0,01 0,03 1.238,51  

Utilitário   - 32.563   - 0,55  - 

Outros Tipos   -  1.147   -  0,02  -  

      
OBSERVAÇÕES  -  1. Na tabela acima constata-se que entre 2001 e 2013 ocorreu uma variação de 136% no 
total de veículos, sendo que na frota de automóveis o acrécimo foi de 119%. Ou seja, em ambos os casos o 
crescimento foi mais do que o dobro do quantitativo existente. 

1. Um estudo comparativo que fizemos – está sintéticamente vizualizado em mapas mais adiante - entre o 
crescimento populacional versus o crescimento dos veículos de transporte de pessoas, mostra que este foi 
maior do que aquele. No caso dos automóveis, por exemplo, os estudos indicam que em 2001 a média era 
de 4 pessoas e que em 2013 passou a ser de apenas 2 pessoas por automóvel. 

2.  Aliás, esse fenômeno é, cada vez mais, visualmente constatável nas ruas de todas as cidades, quer sejam 
grandes, médias ou pequenas. E, obviamente, também nas rodovias, mesmo com o indicativo acima, no 
sentido de que outros veículos individuais ou coletivos (motos, micro-ônibus, ônibus) tenham também 
aumentado com índices significativos. 

3. Essas dicotomias merecem estudos específicos mais aprofundados. Todavia, ao que tudo indica, faz-se 
necessário o estabelecimento de novas políticas públicas correlacionadas com essas constatações, em 
especial as políticas de mobilidade urbana, bem como de mobilidade intermunicipal e interestadual. 
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4.1 – MEIOS DE TRANSPORTE - VEÍCULOS 
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4.2 – ÍNDICES DE PESSOAS POR VEÍCULO 
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 II – OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

1 - ESPAÇO URBANO – DOMICÍLIOS 

Destaque-se que, conforme o Censo de 2010 do IBGE, haviam no Brasil: 

- 67,6 milhões de domicílios recenseados, com 56,5 milhões de moradores entrevistados nos domicílios.  

- 901 mil domicílios classificados como fechados.  

- 6,1 milhões de domicílios vagos, isto é, aqueles que não tinham morador na data de referência. 

- 3,9 milhões de domicílios de uso ocasional, ou seja, aqueles que servem ocasionalmente de moradia. 

- 110 mil domicílios coletivos: hotéis, pensões, presídios, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos etc. 

Para efeito de comparações, em 2000, de um total de 54,2 milhões de domicílios, 45 milhões eram ocupa-
dos, 528 mil fechados, 6 milhões vagos e 2,7 milhões de uso ocasional. 

Com relação ao tema, proporcionalmente, o Paraná fica muito próximo dos padrões médios  nacionais. 

Princípios e diretrizes a considerar 

1. Uniformidade e integração das políticas e dos órgãos de habitação e infraestrutura, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal e consequente junção de verbas federais, estaduais e municipais em fundos públicos. 

2. Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Participativo com assessoramento técnico.  

3. Criação de polos médios de desenvolvimento em cidades do interior para evitar a expansão das regiões 
metropolitanas. Ressalve-se que a maioria das existentes ou com projetos de leis em tramitação, não devem 
ser chamadas de metropolitanas. 

4. Transporte urbano de qualidade.  

5. Instâncias de controle social com caráter deliberativo. 

 DOMICÍLIOS NO PARANÁ  - CENSOS IBGE 2000 E 2010 

DESCRIÇÃO 
DADOS ANUAIS Variação % 

2010 /2000 
2010 

Relativo 
Comentários 

2000 2010 1. 1 -Os dados disponíveis 
referentes a domicílios são dos 
Censos de 2000 e 2010. Não 
são encontrados dados dispo-
níveis de outros anos, nem no 
IPARDES nem no IBGE  

2. 1 - Os domicílios em geral, 
exceto os rurais, tiveram cres-
cimento acima de 20% no 
período. Isso reflete o fato de 
que o êxodo rural ainda é um 
fenômeno fortemente existen-
te no Paraná, também refleti-
do nos dados populacionais 
mostrados mais adiante.  

3. 3 - As relações percentuais nos 
domicílios urbanos e rurais são 
cerca de 85% e 15%, respecti-
vamente. Proporções similares 
são encontradas nos domicí-
lios Particulares Ocupados e 
Coletivos. Nos demais casos,  
as proporções são diferentes.  

4.  

Geral 

Total 3.126.912 3.755.090 20,09 100,00 

Urbano 2.537.115 3.172.799 25,06 84,49 

Rural 589.797 582.291 -1,27 15,51 

Particulares Geral 

Total 3.122.715 3.749.527 20,07 100,00 

Urbano 2.533.391 3.168.046 25,05 84,49 

Rural 589.324 581.481 -1,33 15,51 

Particulares Ocupa-
dos 

Total 2.681.685 3.304.597 23,23 100,00 

Urbano 2.216.678 2.842.208 28,22 86,01 

Rural 465.007 462.389 -0,56 13,99 

Particulares Não 
Ocupados 

Total 441.030 444.930 0,88 100,00 

Urbano 316.713 325.838 2,88 73,23 

Rural 124.317 119.092 -4,2 26,77 

Particulares Não 
Ocupados, Uso Oca-
sional 

Total 115.400 155.323 34,6 100,00 

Urbano 81.599 103.935 27,37 66,92 

Rural 33.801 51.388 52,03 33,08 

Particulares Fecha-
dos 

Total 11.250 - - - 

Urbano 9.242 - - - 

Rural 2.008 - - - 

Coletivos 

Total 4.197 5.563 32,55 100,00 

Urbano 3.724 4.753 27,63 85,44 

Rural 473 810 71,25 14,56 
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OBSERVAÇÕES – 1. Os totais dos domicilios nas regiões norte, noroeste, parte do centro-oeste, do oeste e do 
sudoeste mostram baixo crescimento. 
Nos mapas subsequentes, o fenônomeno aparentemente se justifica dado o baixo crescimento dos domicílios 
rurais. O que, por sua vez, é decorrência do êxodo rural, processo demonstrado por vários parâmentros 
constantes deste estudo. Também é notável que as piores variações se dão no norte do estado. 
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 2.  Espaço Rural 

    2.1 – Silvo-Pastoril 

      2.1.1 - PECUÁRIA E AVES - EFETIVOS 

EFETIVOS   DADOS ANUAIS   VARIAÇÃO % 

  PARANÁ 2001 2006 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Bovinos  9.816.547 9.764.545 9.475.676 9.395.313 -3,47 -4,29 

Vacas Ordenhadas  1.150.617 1.383.374 1.588.638 1.715.686 38,07 49,11 

Equinos  470.302 413.303 331.689 312.626 -29,47 -33,53 

Galináceos  152.059.777 181.499.881 260.682.737 275.822.799 71,43 81,39 

Ovinos  543.954 517.327 643.591 640.681 18,32 17,78 

Ovinos Tosquiados  267.679 237.877 269.083 261.876 0,52 -2,17 

Suínos  4.385.914 4.486.035 5.448.964 5.322.607 24,24 21,36 

Asininos  3.319 3.043 1.805  - -45,62  - 

Caprinos  80.880 123.052 185.206 164.964 128,99 103,96 

Codornas  450.209 509.283 672.314 699.664 49,33 55,41 

Coelhos  28.190 33.554 41.756  - 48,12  - 

Muares  57.496 52.479 40.379  - -29,77  - 

OBSERVAÇÕES - Na tabela acima nota-se que os efetivos (rebanhos) de bovinos, equinos, asininos e muares 
têm sido reduzidos. 
Em 2013 os dados referentes a asininos, coelhos e muares não foram disponibilizados pelo Ipardes. Ou, então, 
não existiram.  
Como se pode observar a seguir, os efetivos (rebanhos) considerados para exemplos nos mapas de variação 
são referentes a bovinos, vacas ordenhadas, suínos e galináceos, por serem os mais significativos. Os efetivos 
de suínos têm tido variação reduzida, o que parece algo surpreendente. 

 
OBSERVAÇÕES – Os rebanhos de bovinos têm sido reduzidos mais significativamente nas regiões norte e 
oeste. 



31 
 

 
OBSERVAÇÕES – A  as vacas ordenhadas têm variações significativas no nordeste, centroeste e sudoeste do 
estado. 

 
OBSERVAÇÕES – A tabela já analizada mostrou a redução quantitativa dos rebanhos de suinos. O mapa acima 
mostra que as variações menores no período considerado são também predominates.   
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OBSERVAÇÕES – As maiores variações nos efetivos de galináceos ocorrem no norte em geral e no oeste do estado. 

 

2.1.2 - PRODUÇÃO VEGETAL – Extrativa e Silvicultura 
 

DESCRIÇÃO   DADOS ANUAIS   Variação% 

EXTRATIVA 2001 2006 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Lenha - (m3) 3.033.927 2.778.937 1.266.803 1.478.578 -58,2454 -51,2652 

 Madeira em tora - m3) 1.889.136 860.517 6.908.863 259.033 265,7155 -86,2883 

DESCRIÇÃO DADOS ANUAIS Variação% 

SILVICULTURA 2001 2006 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Lenha (m3) 4.292.484 4.917.121 13.052.932 12.124.731 204,0881 182,4642 

Madeira em tora - (m3) 13.501.571 22.421.431 27.693.357 30.438.499 105,1121 125,4441 

 

OBSERVAÇÕES  -  Conforme dados acima, no período considerado ocorreu significativa redução de produtos 
do extrativismo e, consequente, o crescimento dos produtos da silvicultura. 

Para exemplificar, foram usadas as situações da lenha e da madeira em tora, cujas produções são muito rele-
vantes no Paraná. Além desses, carvão vegetal e nó de pinho também tiveram suas produções de silvicultura 
significativamente aumentadas. 

O extrativismo da lenha tem ocorrido apenas na região sul do estado, onde ainda existem algumas matas na-
tivas.  A silvicultura, entretanto, está disseminada praticamente em todo o território paranaense. 

Nos mapas subsequentes, essas situações ficam perfeitamente notórias. 
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 2.1.3 – PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL 

DESCRIÇÃO 
DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Casulos do Bi-
cho da Seda 

Quantidade Produzida (kg) 8.666.231 2.933.300 2.366.933 -66,15 -72,69 

Valor (R$1.000,00) 34.502 26.165 29.990 -24,16 -13,08 

Lã 
Quantidade Produzida (kg) 601.704 603.238 567.015 0,25 -5,77 

Valor (R$1.000,00) 968 1.952 1.885 101,65 94,73 

Leite  
Quantidade Produzida (mil l) 1.889.635 3.815.580 4.347.498 101,92 130,07 

Valor (R$1.000,00) 504.022 2.862.227 3.948.793 467,88 683,46 

Mel de Abelha  
Quantidade Produzida (kg) 2.925.432 5.204.851 5.565.435 77,92 90,24 

Valor (R$1.000,00) 9.223 30.024 37.463 225,53 306,19 

Ovos de Codor-
na  

Quantidade Produzida (mil dz) 3.650 9.455 11.280 159,04 209,04 

Valor (R$1.000,00) 1.535 6.018 9.202 292,05 499,48 

Ovos de Gali-
nha 

Quantidade Produzida (mil dz) 294.531 388.740 373.992 31,99 26,98 

Valor (R$1.000,00) 190.439 542.418 761.655 184,83 299,95 

 

Observações - Na tabela acima é destacável o significativo crescimento de produtos do leite, mel de abelha e 
ovos de galinha, os quais são considerados para geração dos mapas a seguir. 
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OBSERVAÇÕES – Tanto na produção como no valor do leite as variações mais significativas ocorrem nas regiões sudoes-
te, centroeste e norte pioneiro.  
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OBSERVAÇÕES – A produção de mel se dá praticamente em todo o Paraná, com predominância de variações acima da 
média estadual em várias regiões do estado. Quanto ao valor da produção, há predominância nas regiões centrais. 
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OBSERVAÇÕES – A produção de ovos de galinha tem variações mais significativas nas regiões centrais do Pa-
raná.  Nos valores de produção, há um relativo acompanhamento da produção, em termos de geografia do 
estado.
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2.2 - AGRICULTURA 
No estudo desenvolvido, a produção agrícola analisada é constituída por 46 produtos. A avaliação do desem-
penho tem de ser feita com certos cuidados tendo em vista que os resultados anuais são influenciados por 
várias condições diferenciadas ocorridas a cada safra. 
Assim, se fazem necessárias investigações aprofundadas e análises especializadas. 
Os produtos foram classificados em grupos conforme as características que contenham certas similaridades, 
homogeneidades ou identidades. Assim, foram definidos os seguintes grupos: Cereais/Grãos, Fruticultura, 
Horticultura. 
Além disso, é feito um destaque para alguns Produtos Especiais, ou seja, aqueles com importância mais rele-
vante para a economia paranaense por ocuparem maior área plantada, maior quantidade produzida ou maior 
valor de produção, sendo considerados um ou mais desses parâmetros. 
Para cada um dos grupos homogêneos foram procedidas totalizações e cálculos entre os dados obtidos. Para 
os produtos considerados especiais foram procedidos cálculos específicos com a mesma metodologia dos três 
grupos anteriores.  
 
2.2.1 – Cerais/Grãos 
Na tabela abaixo são mostrados dois comparativos a) totais do grupo em relação aos totais do Paraná e b) a 
variação no período. Para exemplificar, foi selecinado um conjunto de sete produtos considerados como 
pertencentes ao grupo dos Cereais ou Grãos:  Amendoim, Arroz, Aveia, Centeio, Cefada, Feijão e Trigo.  O 
Milho e a Soja são considerados num grupo a parte denominado Especiais, dada a sua importância para a 
economia paranaense, o qual é apresentado mais adiante. Aqui, como exemplos, os mapas apresentados são 
de Arroz, Feijão e Trigo. 

CEREAIS/GRÃOS 
DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/01 2013/01 

Área Total (km2) 199.800,2 199.800,2 199.800,2 - - 

População Estimada - IBGE e IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 1.697.468 1.694.629 1.461.425 -0,17 -13,91 

Quantidade Produzida (t) 2.967.225 3.774.511 3.050.002 27,21 2,79 

Rendimento Médio (kg/ha) 1.748 2.277 2.087 27,42 19,39 

Valor (R$1.000,00) 935.174 2.243.660 3.443.852 139,92 268,26 

Área Colhida (% da área total) 8,50 8,48 7,31 -0,17 -13,91 

Quantidade Produzida/hab(kg) 306,07 359,05 277,34 17,31 -9,39 

Valor/habitante (R$) 96,46 213,43 313,15 121,26 224,63 

Valor/kg (R$) 0,32 0,59 1,13 88,61 258,26 

 

OBSERVAÇÕES – 1.  A área colhida e a quantidade produzida sofreram reduções, especialmente em 2013, o 
que pode ser decorrente de problemas nas safras. No entanto, nos rendimentos ocorreram crescimentos. 

2. Os valores de produção foram crescentes, assim como os valores totais, por habitante e unitários por kg. 
Entretanto, para estabelecer equidade na análise, seria necessário proceder a um estudo comparativo que 
considerasse a evolução da inflação nos respectivos períodos.  
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OBSERVAÇÕES – Nos mapas acima e nos subsequentes observa-se grande ocorrência de municípios com 
indicadores muito baixos em função de reduções  ocorridas na produção de arroz no ano de 2013, o que 
pode ser uma questão de safras. Destaqu-se qe essa situação não se manifestou apenas nos valores por kg. 
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OBSERVAÇÕES – A variação dos valores por kilograma de aroz produzido, referidas aos dados médios do 
estado, são bem diversificados em todas as regiões do Paraná, que produzem esse cereal. Aparentemente, 
não correspondem às variações dos demais parâmetros considerados no estudo. Isso será resultado apenas 
de fatores econômicos? 
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OBSERVAÇÕES - A situação do feijão difere da situação do arroz. Este, tem distribuição espacial melhor 
definida 
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OBSERVAÇÕES – De um modo geral, os dados de variação referentes ao feijão tem diferenças significativas 
em termos de geografia do Paraná. Fica nítido que a metade sul do estado se diferencia da metade norte.  
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OBSERVAÇÕES I – Será que a falta de cutivo de trigo na região noroeste se deve apenas a razões 
geomorfológicas?  Por exemplo,  a condições inerentes ao Arenito Caiuá? Por que há uma predonância metade 
sul do estado? 
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OBSERVAÇÕES II – O Brasil – e obviamente o Paraná – sempre importaram trigo. As razões e justificativas 
têm sido somente de cunho técnico.  

Entretanto, para os leigos, a pergunta que não quer calar sempre será:  É, mesmo, impossivel produzirmos 
no Brasil trigo de especies e qualidades equivalentes ao tipos importados?  

As respostas pertencem aos técnicos e aos especialistas. Ou será que também devem ser colocadas no 
âmbito dos economistas e/ou dos agentes políticos?
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2.2.2 - FRUTICULTURA 

Da mesma forma que no caso dos Cereais, na tabela abaixo são mostrados dois comparativos a) totais do 
grupo em relação aos totais do Paraná e b) a variação no período. Neste caso, corresponde a um conjunto de 
17 produtos considerados como pertencentes ao grupo:  Abacate, Abacaxi, Banana, Caqui, Figo, Goiaba, 
laranja, Limão, Maçã, Mamão, Manga, Maracujá, Noz, Pera, Pessego, Tangerina e Uva.  

Como exemplos de mapas para este grupo  são considerados neste caderno os seguintes produtos: Banana, 
Laranja, Tangerina e Uva, conforme os parâmetros já aludidos. 

FRUTICULTURA 
DADOS ANUAIS Variação % Observações 

2001 2011 2013 2011/01 2013/01 De um modo geral, 
todos os indicadores 
deste grupo de pro-
dutos agrícolas tive-
ram crescimentos 
significativos nos 
períodos considera-
dos. 

1 Os valores são os 
destaques para os 
produtos do grupo 
das frutíferas. 

2 Há também algum 
destaque para os 
valores por habitan-
te e por quilo. 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e 
IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 51.502 63.552 64.546 23,40 25,33 

Quantidade Produzida (t) 897.097 1.450.260 1.660.872 61,66 85,14 

Rendimento Médio (kg/ha) 17.419 22.820 25.732 31,01 47,72 

Valor (R$1.000,00) 300.189 792.529 993.601 164,01 230,99 

Área Colhida (% da área total) 0,26 0,32 0,32 23,40 25,33 

Quantidade Produzi-
da/hab(kg) 92,53 137,96 151,02 49,09 63,21 

Valor/habitante (R$) 30,96 75,39 90,35 143,48 191,78 

Valor/kg (R$) 0,33 0,55 0,60 63,31 78,78 

 

 

OBSERVAÇÕES – Os mapas acima e a seguir indicam que o cultivo da Banana é muito disperso em termos de 
regiões do estado.  Além de possíveis influências geológicas e climáticas, podem existir outras razões. 
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OBSERVAÇÕES – Há uma predominância de produção de laranja nas regiões norte e sudoeste. Na região 
central e no litoral o desempenho é muito irregular. 



53 
 

 



54 
 

 

OBSERVAÇÕES – Como em parte já foi destacado, o cultivo da laranja contém vazio e áreas com resultados 
bem diferenciados. Esses aspectos devem ser melhor avaliados. 
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OBSERVAÇÕES – O cultivo da tangerina se apresenta significativo no Paraná, em torno de 165 mil toneladas 
anuais. Entretanto, em muitos municípios ele não acontece, sendo que em termos rgionais, há uma relativa 
predominância no norte (especialmente no norte pioneiro) e no sudoeste. 
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OBSERVAÇÕES – No cultivo da uva há um evidente predomínio em todo o sul do estado.  No centro e no 
norte a produção é mais dispersa. Quais as razões para tal? Clima? Tipo de solo?  
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OBSERVAÇÕES – No centro-sul do estado a variação do valor por kilo da uva, no período considerado,  foi  
pior do que em outras regiões. 
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2.2.3 - HORTICULTURA  

Da mesma forma que no caso dos Cereais e da Fruticultura, na tabela a seguir são mostrados dois compara-
tivos.  O conjunto corresponde a 9  produtos:  Alho, Batata doce, Batata Inglesa, Cebola, Ervilha, Mandioca, 
Melancia, Melão e Tomate. Os exemplos de mapas são: Batata inglesa, Mandioca e Tomate. 
 

HORTICULTURA - TOTAIS DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e 
IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 221.867 237.056 200.827 6,85 -9,48 

Quantidade Produzida (t) 4.545.576 5.642.377 5.039.517 24,13 10,87 

Rendimento Médio (kg/ha) 20.488 23.802 25.094 16,18 22,48 

Valor (R$1.000,00) 595.568 1.894.101 2.982.928 218,03 400,85 

Área Colhida (% da área total) 1,11 1,19 1,01 6,85 -9,48 

Quantidade Produzida/hab(kg) 468,87 536,75 458,24 14,48 -2,27 

Valor/habitante (R$) 61,43 180,18 271,24 193,30 341,52 

Valor/kg (R$) 0,13 0,34 0,59 156,21 351,76 

OBSERVAÇÕES – A área colhida e a quantidade produzida têm regredido, porém o rendimento não. Os valo-
res de produção, os valores por habitante e também por kg têm crescido de modo acentuado. Isso, porém, 
ainda sem a consideração da variação inflacionária. 

  

OBSERVAÇÕES –  Os mapas acima e a seguir mostram que o cultivos da batata inglesa tem ocupado quase 
que somente a região sul.  As razões serão questões de solo ou de clima ou ambos?  
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OBSERVAÇÕES –  Os mapas acima e a seguir mostram que a mandioca é plantada praticamente em todo o 
Paraná.  Entretanto, também indicam dissimilaridades bastante acentuadas entre municípios e regiões.  São 
questões a serem  melhor avaliadas e aprofundadas. 
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OBSERVAÇÕES – O mapa acima e o anterir apresentam dissimilaridades entre a variação de valores de 
produção e valores por kg. O diagnóstico cabe aos agronômos ou aos economistas ou a ambos? 

 



66 
 

 

 



67 
 

  

OBSERVAÇÕES – Os mapas acima mostram que o cultivo do tomate  apresenta  grande dispersão espacial e 
numérica em todos os parâmetros considerados.  
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2.2.4 - PRODUTOS ESPECIAIS 

Da mesma forma que no caso dos Cereais, da Fruticultura e da Horticultura, nas tabelas a seguir são mostra-
dos dois comparativos a) totais do grupo em relação aos totais do Paraná e b) a variação no período. Neste 
grupo, os 4  produtos considerados Especiais são Café, Cana de Açucar, Milho e Soja. Nas tabelas, terão seus 
dados anotados individualmente em consideração à sua importância, como já foi destacado. 
 

CAFÉ DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/01 2013/01 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 66.214 74.854 64.859 13,05 -2,05 

Quantidade Produzida (t) 57.464 110.728 100.298 92,69 74,54 

Rendimento Médio (kg/ha) 868 1.479 1.546 70,39 78,11 

Valor (R$1.000,00) 47.636 772.925 425.388 1522,56 793,00 

Área Colhida (% da área total) 0,33 0,37 0,32 1,13 0,98 

Quantidade Produzida/hab(kg) 5,93 10,53 9,12 77,71 53,86 

Valor/habitante (R$) 4,91 73,53 38,68 1396,36 687,21 

Valor/kg (R$) 0,83 6,98 4,24 742,06 411,63 

 A área colhida cresceu no período 2001-2011 e decresceu em 2013, porém a quantidade produzida e o ren-
dimento cresceram. Os parâmetros de valores evoluíram significativamente, tanto para maior quanto para 
menor. São fenômenos que devem ser avaliados com mais acuidade. 

   
OBSERVAÇÕES – Como sabemos, o café é cutivado apenas no norte do Paraná. A área colhida, a quatidade 
produzida e, consequentemente a produtividade e o valor de produção têm tido reduções na região 
noroeste do Paraná. Entretanto, o valor por kg tem crescido. Quais as razões para tal? 
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CANA DE AÇÚCAR DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 338.013 641.765 644.530 89,86 90,68 

Quantidade Produzida (t) 27.423.873 44.907.862 48.449.908 63,75 76,67 

Rendimento Médio (kg/ha) 81.133 69.976 75.171 -13,75 -7,35 

Valor (R$1.000,00) 581.166 2.155.318 2.516.512 270,86 333,01 

Área Colhida (% da área total) 1,69 3,21 3,23 89,86 90,68 

Quantidade Produzida/hab(kg) 5,93 10,53 4,41 77,71 -25,67 

Valor/habitante (R$) 59,95 205,03 228,83 32,12 281,72 

Valor/kg (R$) 0,02 0,05 0,05 126,47 145,10 

 
OBSERVAÇÕES - A área colhida e a quantidade produzida cresceram nos períodos considerados, porém o 
rendimento decresceu, fenômeno que deve ser avaliado.  Os parâmetros de valores evoluíram significativa-
mente, isso ainda sem considerar fatores de inflação. 

 
   

OBSERVAÇÕES – O cultivo da cana de açucar é bem disperso no território paranaense, uma produtividade 
com crescimento bem generalizado, exceto na região centro-sudeste do estado. Os demais parâmetros 
acompanham essa situação. 
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MILHO DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 2.817.287 2.408.721 2.988.990 -14,50 6,09 

Quantidade Produzida (t) 12.646.564 12.472.720 17.342.302 -1,37 37,13 

Rendimento Médio (kg/ha) 4.489 5.178 5.802 15,35 29,25 

Valor (R$1.000,00) 1.739.369 4.688.423 5.829.751 169,55 235,16 

Área Colhida (% da área total) 14,10 12,06 14,96 -14,50 6,09 

Quantidade Produzida/hab(kg) 5,93 10,53 1,58 77,71 -73,40 

Valor/habitante (R$) 179,41 445,99 530,10 148,58 195,46 

Valor/kg (R$) 0,14 0,38 0,34 173,30 144,41 

OBSERVAÇÕES – 1. A área colhida e a quantidade produzida decresceram no período 2001-2011, mas se 
recuperaram na sequência até 2013. Entretanto o rendimento foi crescente, fenômeno para ser avaliado. 
2. Os parâmetros de valores evoluíram significativamente (sem consideração da inflação). 
3.  A área de cultivo corresponde a cerca de 1/7 do território total do Paraná. Decresceu entre 2001 e 2011 e 
se recuperou em 2013.     

 

OBSERVAÇÕES – Pode-se considerar o milho como “produto símbolo do Paraná”, mais que  opinheiro ou o 
pinhão?  Porque é plantado e colhido (uma e/ou duas safras) em todos os municípios paranaenses. As 
exceções são no litoral (Matinhos e Pontal do PR) e no norte (Mirasselva e São João do Caiuá), estes sem 
plantio em 2013. A produtividade (vide mapa acima) teve crescimento significativo nas regiões norte 
pioneiro, centro, sudeste, sul e sudoeste. Quanto aos outros parâmetros (mapas a seguir) a situação se 
inverte significativamente.  Quais as razões para tal? 
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SOJA DADOS ANUAIS Variação % 

2001 2011 2013 2011/2001 2013/2001 

Área Total (km2) 199.800,20 199.800,20 199.800,20 - - 

População Estimada - IBGE e IPARDES 9.694.709 10.512.349 10.997.465 8,43 13,44 

Área Colhida (ha) 2.818.080 4.555.312 4.761.733 61,65 68,97 

Quantidade Produzida (t) 8.615.187 15.457.911 15.937.620 79,43 84,99 

Rendimento Médio (kg/ha) 3.057 3.393 3.347 10,99 9,49 

Valor (R$1.000,00) 2.532.449 10.809.278 14.627.746 326,83 477,61 

Área Colhida (% da área total) 14,10 22,80 23,83 61,65 68,97 

Quantidade Produzida/hab(kg) 5,93 10,53 1,45 77,71 -75,55 

Valor/habitante (R$) 261,22 1028,25 1330,10 293,63 409,19 

Valor/kg (R$) 0,29 0,70 0,92 137,89 212,23 

 OBSERVÇÕES - 1.Tem havido crescimento em quase todos os parâmetros específicos do produto. Destaque-
se o valor por habitante. 2. As exceções aparecem apenas quanto ao rendimento médio (produtividade) e a 
quantidade produzida por habitante. 3. O cultivo tem ocupado quase ¼ do território total do estado.     

 

OBSERVAÇÕES  - A soja vem ocupando uma siginificativa área do território paranaense e possivelmente a 
maior parcela da área cultivavel do estado. As exceções localizam-se nas regiões do litoral, em parte da 
mesoregião denominada metropolitana de Curitiba e no extremo noroeste do estado. Como se tornou 
extremamente importante para a economia estadual  e nacional, mercê das condições estabelecidas para a 
exportação. Todavia, torna-se  necessária uma avaliação criteriosa e consistente não apenas quanto aos 
aspectos econômicos e financeiros mas também nas questões socioambientais, tendo sempre que levar em 
consideração o futuro dos paranaenses. 
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III  – SOCIEDADE

  1.  População 
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2.   FORMAÇÃO - ENSINO 

2.1 -  Estabelecimentos de Ensino 

A – Ensino em Geral – Todos os Níveis  

 

 

OBSERVAÇÕES – No total dos estabelecimentos estaduais ocorreram reduções no norte, noroeste e oeste. 
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. 

OBSERVAÇÕES - No total, os estabelecimentos municipais da região central tiveram um crescimento menor que em 
outras regiões.  Nos particulares, ocorreram dissimilaridades acentuadas entre os municípios, em todo o estado. 
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B – Ensino Fundamental

 

OBSERVAÇÕES – Nos estabelecimentos  estaduais, no ensino fundamental aconteceu o mesmo fenômeno já referido.   
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OBSERVAÇÕES - No fundamental, os estabelecimentos municipais da região central tiveram um crescimento menor 
que em outras regiões.  Nos particulares, ocorreram dissimilaridades acentuadas entre os municípios e ausências de 
atuação em muitos municípios.  
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C - Ensino Médio  
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OBSERVAÇÕES – 1.  O ensino médio somente se deu nas instituções estaduais e pariculares.  

2. Nas instutuições estaduais se apresenta também o fenômeno já aludido, referente à distribuição dissímile 
no estado. 

3. As instituições particulares apresentm participação muito restrita e dispersa quanto ao ensino médio no 
estado, privilegiando principalmente as cidades maiores do estado. 
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D – Ensino Superior 

DESCRIÇÃO DADOS ANUAIS Variação % 

Instituições de Ensino 2001 2011 2013 2011/01 2013/01 

 Total  112 185 196 65,18 75,00 

 Rede Federal  2 4 4 100,00 100,00 

Rede Estadual  16 13 13 -18,75 -18,75 

Rede Municipal  4 4 3 0,00 -25,00 

 Rede Particular  90 164 176 82,22 95,56 

Matrículas  2001 2011 2013 2011/01 2013/01 

 Total  208.382 348.077 360.424 67,04 72,96 

 Rede Federal  22.952 45.096 51.997 96,48 126,55 

 Rede Estadual  59.614 71.861 67.078 20,54 12,52 

 Rede Municipal  3.300 3.390 2.753 2,73 -16,58 

 Rede Particular  122.516 227.730 238.596 85,88 94,75 

 Masculino  93.113 160.914 166.006 72,82 78,28 

Feminino  115.269 187.163 194.418 62,37 68,66 

Concluintes  2001 2011 2013 2011/01 2013/01 

 Total  30.567 58.678 55.963 91,97 83,08 

 Rede Federal  3.188 4.381 5.384 37,42 68,88 

 Rede Estadual  10.266 11.327 10.372 10,34 1,03 

 Rede Municipal  489 565 554 15,54 13,29 

 Rede Particular  16.624 42.405 39.653 155,08 138,53 

 Masculino  11.557 24.792 23.451 114,52 102,92 

Feminino  19.010 33.886 32.512 78,25 71,03 

OBSERVAÇÕES – 1. As instituições de ensino apresentaram crescimento no período mercê do acréscimo 
ocorrido nos particulares. 2.  O crescimento total das matrículas foi da mesma ordem, porém com cresci-
mento maior na rede federal. 3.  Quanto à questão de gênero nas matrículas, ocorreu certo equilíbrio nos 
respectivos crescimentos nos períodos considerados. 4.  Os totais de concluintes estiveram um pouco acima 
dos demais parâmetros, com predominância da rede particular. Quanto ao gênero, houve predomínio do 
masculino.  5. Não há mapas para questões de gênero. 
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OBSERVAÇÕES – A distribuição espacial do ensino superior no território paranaense está muito dispersa. O 
que está a indicar – entre outras coisas -  que não existe uma política pública efetiva e consistente para o 
ensino superior no Paraná. 
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E – Ensino Técnico 
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OBSERVAÇÕES – O ensino técnico também se apresenta no Paraná nas condições já antes aludidas com 
referência ao ensino superior.  
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2.2 – Matrícolas 

A – Ensino Fundamental
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OBSERVAÇÕES – O ensino público fundamental é, basicamente, operado por redes municipais. Pode ser 
também particular e, em determinados casos, ainda também estadual. No caso  de rede estadual, há uma 
“dicotomia geográfica” que divide o Paraná ao meio... A rede particular (ou privada) não é muito significativa 
e opera em cidades grandes e médias. 
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B – Ensino Médio
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C – Ensino Superior
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OBSERVAÇÕES – Como  se constata, na questão das matrículas também ficam explicitas situações já abordadas 
anteriormente. Aliás, isso tambem se enquadra na questão da ausência de um real Plano Estadual de Ensino. 
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2.3 – Concluintes
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OBSERVAÇÕES – 1. Os mapas referentes a concluintes (dados apenas do ensino superior) também explicitam de forma 
similar situações já abordadas anteriormente.  2 . O ensino EAD não foi – até este momento – considerado no estudo. 
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OBSERVAÇÕES – Como já foi destacado na análise da tabela sobre o ensino superior no Paraná, há um razoável 
equilíbrio entre entre as participações masculina e feminina sob vários aspectos e parâmetros . 
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IV – OUTROS TEMAS 

1. Saúde 

Pode parecer que questões de saúde nada tenham a ver com os temas tratados neste estudo, porém isso 
não coresponde à realidade. Por exemplo, questões de energia, saneamento (em especial o esgoto), 
população, produção agro-silvo-pastoril, indicadores socioeconômicos. 

  DESCRIÇÃO NÚMEROS TOTAIS DO PARANÁ 

E PERÍODO 2005 2014 Variação% Municípios  

S Paraná - Total  12.072 21.694 79,71 399 399 

T Federal  6 16 166,67 2 4 

A Estadual  82 147 79,27 36 46 

B Municipal  3.063 4.100 33,86 399 399 

E Privada (Particular) 8.921 17.431 95,39 317 360 

L Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde  1.493 1.731 15,94 382 394 

E Clínica Especializada / Ambulatório Especializado  1.435 2.048 42,72 207 311 

C Hospital Geral 461 418 -9,33 303 269 

I Policlínica 346 755 118,21 71 74 

M Posto de Saúde  966 943 -2,38 233 228 

E Unidade de Vigilância em Saúde 191 29 -84,82 173 27 

N Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar – Urgência/Emerg.  11 207 1781,82 7 100 

  Total  29.690 27.691 -6,73 308 273 

L Cirúrgicos  6.848 7.502 9,55 294 241 

E Clínicos  9.469 9.200 -2,84 308 271 

I Obstétricos  4.079 3.427 -15,98 298 240 

T Pediátricos  4.412 3.404 -22,85 305 266 

O Outras Especialidades  4.471 3.454 -22,75 37 46 

  S Hospital / Dia  411 704 71,29 8 16 

S Número de Internações  718.923 751.744 4,57 399 399 

U Dias de Permanência  3.885.760 3.667.696 -5,61 399 399 

S Gastos Totais com Internações (R$ 1.00,00) 494.237 1.051.367 112,73 399 399 

  Gasto Médio com Internações (R$ 1,00) 687 1.399 103,44 399 399 

OBSERVAÇÕES – 1. O quadro acima mostra que todos os municípios do Paraná posuem algum tipo de  
estabelecimento de saúde e que houve um crescimento total de cerca de 80% no período considerado. 2. A 
participação federal e a estadual são pouco significativas.  É significativa e predominnte a participação 
privada, com grande crescimento. Em segundo lugar está a participação municipal. Veremos nos mapas a 
seguir como se dá, espacialmente no estado, a distribuição desses estabelecimentos.  3. Quanto aos tipos de 
estabelecimentos, ocorreu aumento de centros de saúde, com existência em quase todos os municípios; 
crescimento dos municípios com estabelecimentos especializados; redução de hospitais gerais ; grande 
aumento de policlínicas, sem aumento de municípios; redução de postos de saúde e de municípios; grande 
redução de unidades e de municípios com  vigilância em saúde;   significativo incremento  de unidades móveis 

de nível pré-hospitalar (urgência e emergência). 4. Quanto ao leitos, houve redução geral, com pequeno 
aumento nos leitos cirúrgicos e  hospital/dia. 5. Todos os municípios possuem atendimento do SUS, com 
crescimento em gastos com internações. 
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1.1 – Estabelecimentos 
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1.2 – Leitos 
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1.3 – Hospitalizações – SUS 
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2. Trabalho e Renda 

    2.1 – Empregos (RAIS) 

 

OBSERVAÇÕES – Apenas com um olhar abrangente no mapa acima e nos mapas das páginas seguintes pode-
se observar que:  1. As varições dos totais de empregos no Paraná, no período considerado, foram bastante 
dispersas em termos territoriais; 2. Quanto ao ranking municipal, ocorreu um certo equilíbrio entre a 
quantidade de municípios acima e abaixo do nível médio estadual e são poucos os municípios que se 
destacam tanto no nível superior (em verde) como no inferior (em vermlho); 3. Não há concentrações 
regionais ou sub-regionais a destacar;  4. Quanto à questão de gênero, no geral, também parece existir um 
certo equilíbrio, o que é bastante salutar.   
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OBSERVAÇÕES – Os mapas acima mostram nos dois parâmetros uma certa concentração de melhores 
índices nas regiões norte, noroeste, oeste, sudeste e litoral.   
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OBSERVAÇÕES – A construção civil apresenta uma grande diversidade em termos territoriais, inclusive com vários 
municípios sem atuação (ou sem informações) no setor. A agropecuária, entretanto, se apresenta atuante em todo o 
estado, porém com melhor desempenho na parte mais sul do que norte do estado. Este fenômeno merece melhor 
apreciação.  
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OBSERVAÇÕES – Fica muito nítida a diferença entre o parâmetros de varição dos empregos no comércio e nos serviços 
gerais. Nestes, os valores abaixo do nível médio do estado são muito significantes. O contrário se dá quanto aos 
valores no comércio. 
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2.2 – Empregos (CAGED) 

 

 

OBSERVAÇÕES – As variações no período considerado, tanto nas admissões municipais totais como nas demissões, 
têm sido maiores do que as variações em termos de estado. Isso talvez se explique em razão que do acontece em 
grande parte dos principais municípios paranaenses, exceto Curitiba, Londrina e Maringá.  



118 
 

 
OBSERVAÇÕES –  As variações das admissões quanto a gênero são, em geral, similares. Portanto, devem ser avaliadas 
com maior precisão, caso a caso, nos municípios e regiões.  



119 
 

 
OBSERVAÇÕES –  O mesmo raciocínio com relação às variações das admissões pode ser desenvolvido para as 
demissões, nos mapas acima. 
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2.3 – Indicadores Socioeconômicos

 

OBSERVAÇÕES –  A densidade demográfica está em retrocesso em grande parte do estado, exceto nas maiores 
cidades. O grau de urbanização passa por um processo inverso. São constações óbvias, também demonstradas por 
outros parâmetros abordados neste estudo. 
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OBSERVAÇÕES – A renda média domiciar per capita é crescente na maior parte do estado e o Índice de 
Desenvovimento Humano Municipal está crescente em boa parte do estado, um tanto menos no norte pioneiro e na 
região oeste. 
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OBSERVAÇÕES – Os índices de Gini e de Theil são indicadores de distribuição de renda. Em Gini, o zero cor-
responde à completa igualdade e o 1 corresponde à completa desigualdade. Assim, os coloridos mais verme-
lhos são os melhores índices e os mais verdes os piores. Theil usa o princípio da razão entre as médias geo-
métricas e aritméticas da renda familiar e a avaliação deve ser feita de modo inverso ao Índice de Gini.     

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_geom%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_geom%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_familiar
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OBSERVAÇÕES – A variação das taxas de pobreza indicam uma bipartição muito nítida em termos geogáficos no 
Paraná. Cabem análises mais amplas e detalhadas desse indicador. Deve-se destacar que em ambos os mapas acima 
os municípios marcados em verde devem ser entendidos como nas piores situações em relação ao estado. 
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OBSERVAÇÕES –  Existe uma percepção que aparece claramente no mapa acima. As regiões de ocupação 
pioneira, ou seja, litoral, primeiro e segundo planaltos - apresentam menores índices de variação no período 
considerado (censos de 2000 e 2010). O fenômeno também ocorre no norte pioneiro e no noroeste. 
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3  - Finanças  Municipais       

3.1 – Receitas Municipais 

  

OBSERVAÇÕES – Há um certo equilíbrio geográfico nas variações das receitas totais municipais.

 
OBSERVAÇÕES – Quanto ao FPM a dissimilaridade demonstra os diferentes graus de dificuldades que ocorem nos 
processos de obtenção desses recursos, como foi aludido no texto introdutório deste capítulo.  
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OBSERVAÇÕES – As variações de Preços Básicos na agropecuaria, apresentam uma significativa dissimilaridade entre 
as regiões do estado, fenômeno que deve ser avaliado como mais acuidade.  
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OBSERVAÇÕES – Os mapas acima mostram variações com significativas semelhanças entre Valores Adicionados Fiscais 
totais e percapita.   
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3.2 – Despesas Municipais 

 

 

OBSERVAÇÕES –  As variações nas despesas totaos são bem dispersas no estado, como um todo.  

Na saúde, ocorre uma predominância de variações municipais maiores do que a média geral do estado. 
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OBSERVAÇÕES – Tanto nas despesas com ensino como com pesoal e encargos, há a predominância de variações 
municipais menores do que a média geral do estado. 
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OBSERVAÇÕES – Na despesas com a administração municipal  as variações  se apresentam mais equilbradas.  

Entetanto, em ambos os casos anotados acima, faz-se necessário proceder a análises mais detalhadas e aprofundadas.  
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D – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

¨Os profissionais do Sistema Crea-PR pensam hoje o Paraná para poderem 

contribuir na construção do futuro do Estado e da sociedade paranaense, as-
sim como do Brasil e do povo brasileiro! 

Epígrafe das considerações finais do documento síntese do projeto Paraná Fu-
turo, publicado em junho/2014. 

Em continuidade ao que foi destacado naquele momento, também o estudo suscintamente condensado 
neste documento não tem – nem poderia ter – intensões ou pretensões de ser exaustivo.  

Tão somente corresponde ao intuito de constituir mais uma ferramenta de trabalho tal que possa contri-
buir – de uma maneira muito aligeirada - para análises e possíveis perspectivas de visões de futuro e des-
tino para nosso Paraná, sem a preocupação com planejamentos mais elaborados. Isto é função dos plane-
jadores, sejam eles os nossos próprios profissionais nas suas atividades cotidianas, as empresas, as enti-
dades, as instituições públicas e privadas. Enfim, a sociedade organizada em geral.  

É nesse sentido que este estudo, agora no formato de mapas temáticos e setoriais, pretende também co-
laborar com importantes setores diretamente ligados às atividades profissionais das categorias jurisdicio-
nadas ao Crea-PR.  

Caso esse desideratum consiga ser atingido, ainda que parcialmente, consideraremos realizado o seu ob-
jetivo principal.  

Como também já foi destacado anteriormente, este documento tem o sentido de ser um indicativo a par-
tir do conteúdo do banco de dados montado e divulgado no site do Crea-PR, o qual estará em contínua 
ampliação e atualização, dado que as atividades nele contempladas são essencialmente dinâmicas no es-
paço e no tempo. Ou seja, no território e na história da sociedade paranaense.  

Curitiba, Junho/2016 

Engenheiro Eletricista Luiz Carlos Correa Soares 

  Coordenador do Projeto Paraná Futuro 

 

 

 




